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RESUMO 
 
 

 
O constante avanço das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) cria 
novos caminhos institucionais para os processos educativos, e o museu, situado nesse 
contexto, apresenta-se como uma instituição de educação não formal cujo potencial educativo, 
quando aliado às TDIC, pode transformar o aprendizado em um processo significativo, eficaz 
e prazeroso. O presente trabalho teve como objetivo verificar como as TDIC têm sido 
utilizadas para explorar esse potencial educativo que alguns espaços museais da cidade de São 
Paulo possuem. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo tendo como lócus de 
investigação os museus que dispõem de TDIC em suas mostras e atendem a um público 
infantil oriundo de escolas públicas dessa cidade. Os sujeitos da pesquisa foram os alunos dos 
anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), os professores que os acompanharam 
durante as visitas, os profissionais responsáveis pelo setor educativo e os mediadores dessas 
instituições. Foram utilizados, como instrumentos de coleta de dados, a observação e a 
entrevista. A observação foi feita a partir das visitas guiadas a dois museus da cidade de São 
Paulo, e as entrevistas foram realizadas com os profissionais responsáveis pelo setor 
educativo e com dois mediadores dos mesmos espaços pesquisados. O processo de análise foi 
guiado por leituras de teóricos que permitiram o destaque de trechos significativos e a 
construção de uma categoria de análise. Os dados coletados foram analisados de maneira a 
capturar, de forma mais natural, o comportamento dos alunos, professores e mediadores, 
durante as visitas dos grupos escolares a essas instituições, além das suas interações com as 
TDIC disponíveis nesses locais. Ademais, essa abordagem possibilitou analisar as opiniões 
dos profissionais dos museus a respeito do uso dessas tecnologias durante as visitas. Os 
resultados indicam que esses espaços têm um grande potencial educativo e que a utilização 
das TDIC é essencial para que os mesmos possam acompanhar as demandas dos dias atuais, 
permitindo estarem mais próximos do público jovem que os visita. O uso dessas tecnologias 
também pode auxiliar o trabalho nas instituições museais, seja potencializando o aprendizado 
de um determinado assunto por parte dos estudantes, seja permitindo uma maior aproximação 
desses visitantes com a mostra. No entanto, vale ressaltar que a tecnologia, por si só, não traz 
soluções para os problemas quer da escola quer do museu, e o seu uso somente trará os 
benefícios esperados se forem feitos previamente estudos de preparação, implantação e de 
utilização. Sendo assim, a tecnologia não deve ser mais importante do que a mostra do museu, 
e o uso dessa não pode substituir o objeto exposto, mas sim contribuir para a sua melhor 
compreensão. 

 
 

Palavras-chave: Currículo. Museus. Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. 
Educação Não Formal. Visitas Escolares. 



ABSTRACT 
 
 

 
The steady advance of Digital Technologies of the Information and Communication (TDIC) 
creates new institutional ways to educational processes, and the museum, situated in this 
context it presents itself as an Institution of non-formal education, whose educational potential 
allied to TDIC, can transform the learning in a meaningful, effective and enjoyable process. 
This research aims to verify as TDIC has utilized to explore this educational potential that São 
Paulo City has in some museological space. Then, it has realized a fieldwork having as a 
locus of investigation the museums have TDIC in their shows and attend to infant public from 
public school of that city. The informants of the research were students of in the end basic 
education (6º to 9º level), the teachers that follow during the visits, the responsible 
professionals for educational sector and mediators of those Institutions. It had used, as 
instruments of data collections, the observation and interviews. The observation has done, 
from guided visits to two museums of São Paulo City and the interviews had realized with 
responsible professionals by educational sector and by two mediators of the same surveyed. 
The process of analysis has guided for theoretical lectures that allow significant stretches and 
the preparation of a category of analysis. The listed data had analyzed to capture, naturally, 
the behavior of the students, teachers and mediators, during the visits of the school groups to 
these institutions, beyond of your interactions with TDIC, available in these locals. Moreover, 
this approach can analyze the opinions of professionals of the museums about the use of these 
technologies during the visits. The results indicate these spaces have a big educational 
potentials and TDIC uses are essential to the same can follow of the demands by present, 
allowing to be closer of young public that visit them. The use of these technologies can help 
the work in these museological Institutions too, as potentiating the learning of a specific 
subject in relation to students, as allowing a large approach those visitors with the show. 
However, it is noteworthy that technology doesn’t bring solutions alone for the problems, 
either school or museums and its use will only bring the expected benefits if it had previous 
been done studies of preparation, implementation and use. Then, the technology mustn’t be 
more important than museum, and its use can’t replace the exposed object, but it contributes 
to your better understanding. 
 
 
Keywords: Curriculum. Museums. Digital Technologies of the Information and 
Communication. Non-formal Education. Educational Visits. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os museus são instituições milenares presentes em todo o mundo e têm suas origens 

nos gabinetes de curiosidades, que eram caracterizados por serem coleções particulares 

pertencentes à nobreza dos séculos XVII e XVIII. 

De acordo com Suano (1986), “[...] o termo ‘museu’ se refere a uma coleção de 

espécimes de qualquer tipo e está, em teoria, ligado a educação ou diversão de qualquer 

pessoa que queira visitá-la” (p. 10). Os museus tradicionalmente “[...] eram vistos sobretudo 

como locais de preservação do patrimônio cultural e da memória, que podiam ser 

contemplados por uma certa elite [...] ficando as massas fora dos públicos-alvo das 

instituições museológicas” (MENDES, 2009, p. 155). Ao longo da sua existência essa 

instituição tem assumido, cada vez mais, um papel educacional, destacando-se entre os 

espaços de educação não formal e ganhando importância como um valioso apoio para a 

educação formal. Esse novo olhar sobre o museu, como espaço de aprendizagem, vem se 

fortalecendo na literatura com a crescente reflexão a respeito dos espaços museais e da forma 

como está sendo conduzida a questão educacional nesses locais. Segundo Sápiras (2007), “A 

crescente preocupação com o caráter educativo conduziu as instituições museológicas a 

reformular e implementar suas estratégias comunicativas a fim de se adequarem aos anseios 

de seus visitantes e facilitarem o acesso aos conhecimentos científicos” (p. 12). 

A relação museu/escola tem despertado meu interesse tanto pessoal quanto 

profissional. Apesar de minha formação ser na área de Análise de Sistemas, sempre trabalhei 

na área de Educação, tendo debutado como professor no ano de 1996. Mas foi no ano de 1999 

que ingressei no Instituto Federal da Bahia (IFBA) como professor efetivo da área de 

Informática. O trabalho no IFBA foi uma fonte significativa de aprendizagem, tanto do ponto 

de vista da formação em serviço quanto da própria experiência com discentes de variados 

contextos sociais. O anseio em ampliar meus estudos e o exercício da docência despertou o 

desejo de ingressar em 2007 no mestrado em Educação na Universidade de Brasília (UnB)1. 

Durante o mestrado, mais especificamente na disciplina de Informática e 

Comunicação Pedagógica2, interessei-me pelas pesquisas voltadas às tecnologias aplicadas à 

educação, mais especificamente ao uso dos softwares educacionais no ensino. Desde então, 

tenho me debruçado sobre o estudo desses softwares e das tecnologias utilizadas em espaços 

                                                 
1 Curso concluído no ano de 2009. 
2 Ministrada pelo professor Dr. Gilberto Lacerda dos Santos. 
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educativos. O trabalho com os softwares educacionais tem me conduzido a refletir sobre o uso 

adequado das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, pois concordo com Lacerda 

(2009) quando afirma que o uso pedagógico do computador é “[...] um fator que pode 

efetivamente contribuir para um avanço qualitativo dos processos de ensino e de 

aprendizagem [...]” (p. 17). 

O interesse pelo uso das tecnologias auxiliando o aprendizado em ambientes museais 

surgiu quando, em visitas a alguns museus, encontrei computadores com softwares 

direcionados a determinadas temáticas em exposição. Uma das visitas que mais me chamou a 

atenção ocorreu no Museu de arte de São Paulo (MASP), no ano de 2007, durante a exposição 

Darwin - Descubra o homem e a teoria revolucionária que mudou o mundo, na qual pude 

interagir com alguns softwares educacionais que estavam relacionados diretamente com as 

temáticas expostas. Outro fator que muito me chamou a atenção foi o uso desses softwares 

pelas crianças que visitavam a mostra, acompanhadas de seus professores.  

Esse meu interesse pelo espaço museal concretizou-se na possibilidade de desenvolver 

um projeto de doutorado que relacionasse as Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) e os museus. Em levantamento bibliográfico preliminar, pude observar 

que nos últimos anos tem crescido o número de pesquisas que procuram explorar a relação 

museu/escola (como, por exemplo, ALLARD e BOUCHER, 1991; ALMEIDA, 1997; 

VALENTE, 2003; KÖPTCKE, 2003; MARTINS, 2006), buscando entender como as escolas 

e os professores estão utilizando os museus, na perspectiva de explorar o potencial 

pedagógico dessas instituições. Já nos dias atuais, esses espaços têm buscado incorporar as 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) em suas exposições como forma 

de se manter atualizados e atrair, cada vez mais, diferentes públicos de várias idades e classes 

sociais. Com relação ao uso das TDIC nos museus, grande parte das pesquisas existentes 

(MUCHACHO, 2008; RIBEIRO e SILVA, 2009; HUHTAMO, 2010; MAGALDI, 2010) tem 

se debruçado sobre o uso da internet nesses locais, principalmente, com a criação e o uso de 

um museu virtual. Apesar desses trabalhos discutirem o uso da internet nesses espaços, pude 

perceber uma carência de pesquisas que busquem explorar a utilização de outras tecnologias 

nesses espaços e que analisem se esse uso pode ampliar e/ou enriquecer o potencial educativo 

que essas instituições possuem.  

Do ponto de vista do uso que se faz desses artefatos nos museus, supõe-se que as 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, na forma em que é apresentada, não são 

exploradas pelos grupos escolares que visitam os referidos locais. Nesse contexto, encontra-se 

o problema central desta pesquisa, pois o seu objeto de estudo volta-se para as relações entre 
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as TDIC e os museus. Interessa saber: essas tecnologias têm sido utilizadas para explorar o 

potencial educativo que possuem os espaços museais?  Particularmente, buscou-se saber se as 

TDIC exercem alguma influência sobre a aproximação dos estudantes com as mostras 

disponíveis nos museus da cidade de São Paulo. A partir dessas indagações, foram 

estabelecidos os objetivos deste estudo. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 

Verificar como as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) têm 

sido utilizadas para explorar o potencial educativo que possuem os espaços museais da cidade 

de São Paulo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Verificar como as escolas exploram as mostras que utilizam as TDIC, durante as 

visitas guiadas ao museu;  

• Analisar a visão dos educadores do museu sobre a utilização das TDIC nesses 

espaços; 

• Identificar a influência que as TDIC exercem sobre a aproximação dos estudantes 

do ensino fundamental com as mostras disponíveis nos museus. 

 

Diante dos objetivos expostos, alguns desafios e inquietações foram surgindo. O 

primeiro de todos foi a necessidade de se conhecer uma outra realidade em que a participação 

das escolas nos espaços museais fosse uma prática mais enraizada. A partir dessa inquietação, 

buscou-se conhecer, através da internet, universidades que se ocupassem dos estudos sobre a 

relação das tecnologias educacionais com os museus. Foi quando surgiu a oportunidade de 

conhecer as pesquisas sobre esse determinado tema em Portugal, através da realização de um 

“doutorado-sanduíche”. 
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A experiência nesse país consubstanciou-se em uma pesquisa complementar, na qual 

se buscou subsídios para embasar outra que seria realizada na cidade de São Paulo. O estudo 

em Portugal foi realizado no período de 1º de março de 2012 a 30 de junho de 2012 e teve 

como sede a cidade de Braga, mais especificamente a Universidade do Minho. A seguir tem-

se a descrição da pesquisa realizada no referido país. 

 

 

DESCRIÇÃO DA PESQUISA EM PORTUGAL  

 

 

Durante o estudo realizado em Portugal, foi possível verificar como alguns dos 

museus desse país têm trabalhado com o uso das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação em suas mostras. Ademais, pôde-se conhecer como as escolas que levam seus 

alunos a visitarem esses locais estão trabalhando com essas visitas. Para acompanhamento e 

coleta dessas informações, foram utilizados como instrumentos três roteiros: um de 

observação, que foi usado para acompanhar as visitas guiadas dos alunos ao museu; e dois de 

entrevista, um para o mediador desse local, outro para o profissional responsável pelo setor 

educativo desse mesmo espaço. 

O roteiro de observação teve como objetivo verificar o comportamento dos estudantes, 

professores e mediadores durante as visitas, além da relação destes com as tecnologias digitais 

disponíveis na mostra. 

Nos roteiros de entrevistas, buscou-se captar a visão dos mediadores e dos 

profissionais responsáveis pelo setor educativo dos museus com relação à utilização das TDIC 

presentes nas exposições e saber qual a influência que essas tecnologias poderiam trazer para 

a aprendizagem dos estudantes que percorrem esses locais. Além disso, procurou-se traçar um 

perfil dos profissionais do citado setor, identificando a sua formação e sua experiência no 

trabalho com os museus. 

Inicialmente foram feitas sondagens a alguns dos espaços museais dentro e fora da 

cidade de Braga, buscando verificar a viabilidade de utilização dos mesmos no estudo 

proposto. Durante essa sondagem, foram coletadas informações a respeito desses locais com 

relação às suas mostras e a utilização das TDIC nos mesmos. Em conjunto com o professor 

Bento Duarte da Silva, responsável pela orientação da pesquisa em Portugal, foram 

selecionados três instituições para a realização desse estudo, a saber: Museu Dom Diogo de 

Sousa, situado na cidade de Braga; o Centro de Ciência Visionarium, situado na cidade de 
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Santa Maria da Feira; e o Museu de Ciência da Universidade de Coimbra, situado na cidade 

de Coimbra. 

O primeiro contato com essas instituições foi realizado por telefone e/ou e-mail. A 

princípio, foram explicados ao profissional responsável pelo setor educativo os objetivos do 

estudo e a forma como ele seria desenvolvido. Após a obtenção da concordância em participar 

da pesquisa, foram marcadas as datas da coleta de dados em concomitância com as visitas 

escolares dos estudantes cujo perfil obedecia aos critérios pré-estabelecidos. 

A respeito do primeiro contato e solicitação da permissão de visita, o Museu Dom 

Diogo foi uma exceção, pois houve a mediação do orientador da pesquisa em Portugal, 

professor Bento Duarte, que marcou uma reunião com a Diretora dessa instituição, na qual foi 

possível explicar o estudo a ser realizado e conhecer a pessoa responsável pelo setor 

educativo da instituição. Após essa reunião, a diretora abriu as portas do museu para que a 

pesquisa pudesse ser desenvolvida nas suas dependências. Nessa mesma reunião, tivemos 

acesso à agenda de visitas e foi possível marcar os dias em que iríamos estar presentes nesse 

local para fazer a observação das visitas escolares. 

De posse dessas agendas, foi possível efetuar as observações dos visitantes que 

estavam dentro do perfil da pesquisa. No dia e horário da visita escolar, houve um primeiro 

contato com o mediador responsável por essa, o qual já estava ciente do estudo proposto. 

Após a primeira apresentação ao professor responsável pela turma e a explicação do 

procedimento a ser realizado, iniciou-se a observação. Todas as visitas foram realizadas com 

o acompanhamento de um professor e de um mediador do museu. Durante esses eventos, a 

postura adotada pelo pesquisador foi a de um observador passivo, não realizando intervenções 

durante os mesmos. 

No geral, em cada um dos três museus investigados, foram realizadas duas 

observações, chegando a um total de seis. Com relação às entrevistas, foram realizadas apenas 

cinco, sendo três com os mediadores (um de cada instituição) e duas com os coordenadores. 

Somente em uma dessas instituições não foi possível realizar a entrevista com o coordenador 

do setor educativo, apesar de terem sido feitas diversas tentativas de efetuá-la. 

As entrevistas com os profissionais dos museus ocorreram após as observações das 

visitas. Houve um roteiro pré-elaborado, que continha questões abertas e fechadas, e as 

conversas tiveram duração de 15 a 30 minutos. A seguir, tratar-se-á mais detalhadamente 

desses dois instrumentos utilizados na pesquisa complementar. 
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OBSERVAÇÕES EM PORTUGAL 

 

 

Inicialmente, para fins de aproximação com o ambiente a ser estudado, foi feito o 

acompanhamento da visita de uma turma em um museu que, posteriormente, fez também 

parte da pesquisa. Essa experiência serviu como uma pré-testagem do instrumento de 

observação. Após essa primeira etapa, o instrumento foi modificado, de acordo com as 

necessidades que foram identificadas, e iniciou-se o processo de acompanhamento das visitas, 

com um novo roteiro de observação. 

As visitas, em geral, iniciaram-se com as explicações do mediador a respeito da 

origem do museu e dos objetos que lá se encontravam. Em algumas situações essa instituição 

se utilizava de um vídeo para ilustrar a sua história e mostrar a forma como estavam 

organizadas as suas exposições. 

O mediador explicava aos estudantes sobre cada exposição e, na maioria das vezes, 

procurava fazer relações com o cotidiano dos alunos e com os assuntos que eles estavam 

discutindo em sala de aula. Durante as visitas, os professores se colocavam, na sua grande 

maioria, na posição de visitantes, permanecendo em silêncio, buscando “vigiar os alunos” e 

pedindo-lhes silêncio, além de se mostrarem atentos às explicações dos mediadores. Em 

alguns casos isolados, o professor procurava intervir na visita, tentava solucionar as dúvidas 

dos alunos, fazendo questionamentos aos mediadores e relacionando o que estava sendo visto 

na exposição com assuntos que haviam sido discutidos em sala de aula. 

Nos museus em que era possibilitado aos estudantes interagir com os objetos expostos, 

eles passavam a percorrer a exposição, logo após as explicações do mediador, podendo 

realizar as experiências e, sempre que necessário, tirar dúvidas com os mediadores que 

ficavam a sua disposição. Na sua grande maioria, os alunos mostravam-se eufóricos por ter 

essa possibilidade de interação e buscavam testar todos os objetos disponíveis, mesmo que em 

algumas situações não esperassem para ver o resultado daquela experiência, pois já se 

dirigiam para realizar testes em outros experimentos. 

Em uma das visitas, observou-se que os estudantes percorriam toda a exposição com 

um questionário ilustrado (anexo 1), que estava disponível no site do museu, fazendo 

anotações e respondendo perguntas que constavam nesse. O mesmo estava relacionado aos 

objetos que se encontravam em exposição no museu e deveria ser levado de volta à escola 

completamente respondido. Apesar de não haver a interferência do professor responsável por 

essa turma, o qual se comportava como um mero visitante da mostra, essa foi a única visita 
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em que foi possível perceber que, possivelmente, algum trabalho relacionado à mostra seria 

feito na escola a posteriori. Nossa suposição é que o questionário respondido pelos alunos, 

durante a visita, seria utilizado como subsídio para aprofundar a temática da mostra na sala de 

aula. 

 

 

ENTREVISTAS EM PORTUGAL 

 

 

Na sua grande maioria, as entrevistas ocorreram logo após as observações das visitas 

dos estudantes. Apenas em alguns casos foi necessário retornar ao museu em um momento 

posterior para realizá-las. 

Tanto os mediadores quanto os coordenadores do setor educativo mostraram-se 

bastante disponíveis em colaborar com a pesquisa, respondendo a todas as perguntas que lhes 

foram feitas e colocando-se à disposição para responder eventuais dúvidas que surgissem 

posteriormente. 

Esses profissionais demonstraram ter experiência no trabalho em instituições museais 

e formação condizente com a atividade que desempenhavam. Todos possuíam nível superior e 

apenas um dos mediadores trabalhava como colaborador, não tendo um vínculo efetivo com a 

instituição. 

Os profissionais destacaram a importância da utilização das TDIC em um museu, 

indicando que elas influenciam na visita, tornando-a mais interessante e motivando aqueles 

que participam dela. Ademais, salientaram que o uso dessas tecnologias tem o potencial de 

estimular e facilitar a aprendizagem dos estudantes que prestigiam as exposições. 

Também foi possível perceber que os profissionais dos museus consideram a internet 

como um importante veículo de promoção e divulgação desse espaço. A maioria concorda 

que a internet deve funcionar como uma forma de incentivar a visita física ao local. 

Nenhum dos espaços pesquisados possui um setor para o desenvolvimento e a 

manutenção das TDIC disponíveis, sendo esse trabalho desenvolvido por empresas 

especializadas que são contratadas para o referido serviço. Na sua grande maioria, o setor 

educativo não participa da elaboração e da escolha dos temas e das tecnologias que serão 

implantadas na instituição, sendo um trabalho que recai sobre a equipe curatorial, que 

organiza as exposições. Muitas vezes, essas equipes encontram tecnologias prontas que estão 
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de acordo com a exposição a ser montada, ou então contratam empresas para que possam 

desenvolvê-las, conforme suas necessidades. 

Com relação às atividades nos períodos pré e pós-visitas aos museus, foi possível 

perceber que não existe uma interação dos professores com essas instituições. Apesar de em 

todas elas serem disponibilizados materiais de apoio e auxílio ao professor na preparação das 

visitas, na prática, normalmente, o professor só aparece no dia agendado, junto com a turma. 

Após o término dessas atividades, não existe também um contato posterior com a instituição. 

Essa falta de contato no período anterior e posterior à visita indica que essa, na maioria das 

vezes, encerra-se no museu, não sendo desenvolvido, na escola, nenhum trabalho relacionado 

aos assuntos que foram abordados nesse espaço. 

As instituições museais em Portugal têm se destacado como um importante parceiro 

das escolas portuguesas e uma alternativa de complementaridade à educação formal escolar 

desenvolvida nesse país3.  

A partir das experiências realizadas em Portugal estruturou-se o estudo que foi 

realizado no Brasil. A princípio, foram feitas visitas exploratórias a um conjunto de museus 

da cidade de São Paulo. Essa escolha deu-se por se tratar de uma cidade brasileira que possui 

uma história de práticas educativas que contemplam a relação museu/escola. Ademais, São 

Paulo se destaca por possuir o maior número de museus no Brasil, conforme será visto em 

capítulo posterior. Após essas visitas, foram selecionados quatro dessas instituições para o 

desenvolvimento da pesquisa. Com o objetivo de se aproximar do lócus da pesquisa, foi 

realizada uma incursão nesses espaços após terem sido efetuados contatos com os 

profissionais responsáveis pelos seus respectivos setores educativos. A partir desse contato, 

foram selecionadas duas dessas instituições para a realização do estudo proposto. O roteiro de 

observação e os roteiros de entrevistas, utilizados em Portugal, foram adaptados ao português 

do Brasil e usados no estudo proposto.  

 

 

                                                 
3 Apesar das dificuldades financeiras atuais em que se encontra o continente europeu, fator esse percebido em 
Portugal, pela falta de empregos e pela queda da economia do país, os museus têm buscado acompanhar o 
desenvolvimento das tecnologias, incorporando-as em suas mostras e investindo na sua relação com a escola.  
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ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

 

Esta tese está estruturada em 10 capítulos. Assim, encontramos no primeiro capítulo 

uma descrição sobre a educação que ocorre fora dos muros escolares, descrita como educação 

não formal. Ademais, buscamos mostrar a cidade como um lugar propício a se desenvolver a 

aprendizagem, trazendo São Paulo como uma cidade educadora. 

No segundo capítulo traçamos um histórico sobre o surgimento dos museus, como 

gabinetes de curiosidades, até os dias atuais, buscando mostrar o percurso evolutivo do 

processo educacional desenvolvido nessas instituições. Também é mostrado o surgimento dos 

primeiros museus no Brasil e, mais especificamente, na cidade de São Paulo. 

No terceiro capítulo, intitulado Mediação e interatividade nos espaços museais, 

buscamos descrever o que são a mediação e a interatividade e como elas podem aparecer 

nesses espaços. 

No quarto capítulo, descrevemos o que são as Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação e como elas podem estar presentes nos museus, além da contribuição que as 

mesmas podem oferecer para o desenvolvimento do trabalho nessas instituições. 

Discorremos, no quinto capítulo, sobre o processo metodológico desenvolvido na 

pesquisa, sobre os procedimentos utilizados para a coleta de dados, através da observação e 

das entrevistas, e sobre a forma de tratamento dos dados coletados. Do sexto ao nono capítulo, 

encontra-se a análise do material coletado durante esta investigação. No último capítulo, são 

descritas as considerações finais sobre o trabalho aqui apresentado. 
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CAPÍTULO 1 – EDUCAÇÃO PARA ALÉM DOS MUROS ESCOLARES 

 

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo 
ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 
ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, 
todos os dias misturamos a vida com a educação. 

Carlos Rodrigues Brandão  

 

O termo educação pode ser associado à escola, indicando que esse é um dos locais nos 

quais é possível desenvolver o processo educacional. Durante um longo período da nossa 

história, quando se falava em processos de ensino e aprendizagem, normalmente o 

pensamento se voltava para o interior das instituições escolares, pois “[...] o desenvolvimento 

educacional e a satisfação das necessidades sociais de formação e aprendizagem passavam 

quase exclusivamente pela extensão da escola” (TRILLA, 2008, p. 17). No entanto, a 

aprendizagem também pode, e deve, ocorrer inicialmente fora dos muros das escolas em 

ambientes de educação não tão sistematizados quanto a instituição escolar, mas tão 

significativos quanto eficientes na difusão do conhecimento ou de seu aprendizado.  

Dentro dessa perspectiva, a racionalidade científica não é apenas monopólio da 

instituição escolar, pois há novos campos de produção e circulação de saberes no entorno da 

escola que são invisíveis, mas que produzem aprendizagens, tais como aquelas que “[...] 

advêm do mundo das artes, do ‘mundo feminino’, das mulheres, do corpo das pessoas, das 

religiões e seitas, da cultura popular [...]” (GOHN, 2010, p.8). 

A ideia de que a difusão do conhecimento ocorre fora dos muros escolares é bastante 

difundida por diversos estudiosos (BRANDÃO, 1981; GRINSPUM, 2004; GARCIA, 2008; 

GOHN, 2010). Eles defendem a aprendizagem em ambientes não escolares, isto é, aquela 

decorrente de vivências em processos educativos não formal ou informal. Segundo Brandão 

(1981), o conceito de educação foi ampliado, deixando de estar unicamente ligado à escola, 

podendo ocorrer em diferentes espaços, “Não há uma forma única nem um único modelo de 

educação; a escola não é o único lugar em que ela acontece e talvez nem seja o melhor; o 

ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é seu único praticante” 

(p. 9). 

De acordo com Trilla (1999), o termo educação não-formal aparece relacionado ao 

discurso pedagógico somente a partir dos anos 60 ou 70 do século XX, em decorrência “[...] 

de uma série de fatores sociais, econômicos, tecnológicos etc. que, por um lado, geram novas 
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necessidades educacionais e, por outro, suscitam inéditas possibilidades pedagógicas não 

escolares que buscam satisfazer essas necessidades” (TRILLA, 2008, p. 19).  Os termos 

educação “informal” e “não-formal” se popularizam com a publicação da obra The world 

educational crisis, de P.H. Coombs, em 1968. Nesse trabalho, continua Trilla (2008), Coombs 

enfatiza “[...] sobretudo a necessidade de desenvolver meios educacionais diferentes dos 

convencionalmente escolares” (p. 32), ou quem sabe ter um novo olhar sobre os meios já 

existentes, considerando sobretudo o novo ambiente – não formal – no qual ele será aplicado. 

Trilla (1999) explica que a importância adquirida pela educação não formal provém de 

um conjunto de mudanças ocorridas na sociedade, que suscitaram novas possibilidades 

pedagógicas capazes de atender esse novo contexto, a saber: a incorporação crescente de 

setores sociais tradicionalmente excluídos dos sistemas educativos convencionais (adultos, 

terceira idade, mulheres etc.); as transformações do mundo do trabalho e o desenvolvimento 

de novas tecnologias. 

Em relação a essas mudanças, alguns aspectos devem ser esclarecidos. No tocante aos 

papéis sociais, alguns grupos, que anteriormente não possuíam destaque no cenário 

profissional e educacional, como é o caso das mulheres, sofreram grandes transformações. 

Cada vez mais, as mulheres têm deixado as funções domésticas e assumido funções 

profissionais que antes eram exclusivamente masculinas. As novas possibilidades para a ação 

da educação não formal se abrem em virtude da necessária expansão de espaços sociais 

educativos que se ocupem do tempo infantil, tempo esse anteriormente voltado à família e 

administrado pelas mulheres. 

Com relação às transformações do mundo do trabalho, Garcia (2008) ressalta a 

importância desse fator para o crescimento do campo da educação não formal, salientando 

que essa surge para suprir “[...] as necessidades e exigências das indústrias e do mercado 

profissional, que nem sempre encontram profissionais habilitados para suprir a demanda 

existente” (p. 75-76). Para acompanhar essas mudanças, são necessárias novas formas de 

qualificação profissional que podem ser desenvolvidas em ambientes diversos, inclusive na 

própria empresa. 

Por último, o surgimento de novas tecnologias também tem sua parcela de 

contribuição para esse tipo de aprendizado. Com o seu incremento, abrem-se novas 

possibilidades de aprendizagem que se afastam da escolarização convencional presencial. 

Pode-se citar a internet, cujo aporte permitiu criar uma nova forma de se fazer educação: a 

distância. Extrapolando-se qualquer limite físico, a educação a distância possibilita que as 

pessoas possam estudar em qualquer local e, com isso, “[...] acessar o ciberespaço da 
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formação e da aprendizagem a distância, buscar fora das escolas a informação disponível nas 

redes de computadores interligados, serviços que respondem às suas demandas pessoais de 

conhecimento” (GADOTTI, 2005, p. 3). 

Com as ferramentas tecnológicas, as informações passaram a ser processadas de 

maneira muito mais rápida, ampliando o espaço da educação não formal, pois essa 

modalidade de Educação facilmente se adapta às mudanças por ser mais flexível. Já a 

educação formal nem sempre consegue acompanhar a evolução tecnológica tão rapidamente, 

principalmente por ser mais burocratizada. Para Trilla (2008), essa flexibilidade se caracteriza 

por  

 

[...] não ter de seguir nenhum currículo padronizado e imposto, as poucas normas 
legais e administrativas que recaem sobre ela (calendário escolar, titulação dos 
docentes etc.), seu caráter não obrigatório, e por aí afora, tudo isso facilita a 
possibilidade de métodos e estruturas organizacionais muito mais abertas (e, 
geralmente,  mais flexíveis, participativas e adaptáveis aos usuários concretos e às 
necessidades específicas) que aquelas que costumam imperar no sistema educacional 
formal (p. 42). 

 

 

Cada vez mais, o campo da educação não formal vem ganhando importância no 

cenário brasileiro e mundial. No entanto, até os anos 80, “[...] a educação não-formal foi um 

campo de menor importância no Brasil, tanto nas políticas públicas quanto entre os 

educadores. Todas as atenções sempre estiveram concentradas na educação formal, 

desenvolvida nos aparelhos escolares institucionalizados” (GOHN, 2001, p. 91). Nesse 

período essa modalidade de Educação estava restrita a processos de alfabetização de adultos, 

situação que muda a partir da década de 90, devido, principalmente, a mudanças, continua a 

autora, “[...] na economia, na sociedade e no mundo do trabalho” (p. 92). Isso fez com que a 

educação não formal começasse a ganhar destaque no cenário nacional, inclusive pelo 

possível barateamento dos custos da educação e por níveis de formação cada vez mais 

exigidos por todos os setores da sociedade. A educação como espaço de mercantilização do 

conhecimento fez com que se constituíssem inúmeros modelos de trabalho pedagógicos que 

se debruçaram sobre o tema com os olhares do mercado.   

A ampliação da importância da Educação para além da escola foi impulsionada na 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 

de março de 1990, promovida pelo Banco Mundial, pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 
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(UNICEF) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Esse 

evento culminou com a elaboração do documento “Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos”, o qual, em seu artigo 7, descreve que 

 

As autoridades responsáveis pela educação aos níveis nacional, estadual e municipal 
têm a obrigação prioritária de proporcionar educação básica para todos. Não se 
pode, todavia, esperar que elas supram a totalidade dos requisitos humanos, 
financeiros e organizacionais necessários a esta tarefa. Novas e crescentes 
articulações e alianças serão necessárias em todos os níveis: entre todos os 
subsetores e formas de educação, reconhecendo o papel especial dos professores, 
dos administradores e do pessoal que trabalha em educação; entre os órgãos 
educacionais e demais órgãos de governo, incluindo os de planejamento, finanças, 
trabalho, comunicações, e outros setores sociais; entre as organizações 
governamentais e não-governamentais, com o setor privado, com as comunidades 
locais, com os grupos religiosos, com as famílias (p. 5-6). 
 

 

Nesse mesmo documento, a escola deixa de ser tratada como o único espaço de 

aquisição de saberes, tornando o seu entorno um espaço capaz de desempenhar um papel 

crucial no processo de aprendizagem. Mas vale chamar a atenção para o fato de que o 

documento relata, como descrito na citação anterior, sobre as articulações que devem ocorrer 

“[...] entre as organizações governamentais e não-governamentais, com o setor privado, com 

as comunidades locais [...]”. Para isso, é necessário que as instituições que desenvolvem a 

educação não formal sejam contempladas com ações efetivas do governo, apoiando essas 

iniciativas, incentivando a sua proliferação e o seu desenvolvimento. 

Em consonância com os eventos anteriores, é promulgada no Brasil, em 1996, a Lei 

Nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN), que em seu artigo 1º 

enfatiza os processos formativos que ocorrem fora do espaço de escolarização formal, no qual 

“A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (p. 1). 

Todas essas mudanças fazem com que a educação não formal alcance uma 

importância que antes era só delegada à educação formal, desenvolvida nas escolas.  
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1.1 O CONCEITO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

 

 

De acordo com Vieira, Bianconi e Dias (2005), a educação não formal pode ser 

definida como “[...] a que proporciona a aprendizagem de conteúdos da escolarização formal 

em espaços como museus, centros de ciências, ou qualquer outro em que as atividades sejam 

desenvolvidas de forma bem direcionada, com um objetivo definido” (p. 21), e a informal é 

aquela “[...] transmitida pelos pais, no convívio com amigos, em clubes, teatros, leituras e 

outros, ou seja, aquela que decorre de processos naturais e espontâneos” (p. 21). Em 

contraponto, a educação dita formal é aquela que ocorre no ambiente escolar, caracterizando-

se por uma estruturação do processo de ensino e, conforme Bianconi e Caruso (2005), essa 

modalidade de educação pode ser descrita “[...] como aquela que está presente no ensino 

escolar institucionalizado, cronologicamente gradual e hierarquicamente estruturado” (p. 20). 

Gohn (2006, p. 28-31) traça um comparativo entre essas três modalidades de 

educação, de acordo com: campos de desenvolvimento; agentes educadores; locais onde se 

educa; contextos educacionais; objetivos; características e resultados esperados. Essa autora 

destaca que, no caso da educação formal, sabe-se que os agentes educadores são os 

professores, enquanto na não formal, “[...] o grande educador é o ‘outro’, aquele com quem 

interagimos ou nos integramos” (p. 28).  Do mesmo modo, ressalta que o campo de 

desenvolvimento da educação são os espaços físicos onde ocorrem os processos educativos. 

Na educação formal, esses processos ocorrem prioritariamente nas escolas; na educação não 

formal, nos espaços coletivos e nas ações cotidianas, espaços esses que se situam fora das 

escolas e que fazem parte da vida das comunidades. 

Ademais, destaca-se a questão da flexibilidade da educação não formal, que, 

diferentemente da formal, “[...] não é organizada por séries/ idade/ conteúdos” (GOHN, 2006, 

p. 30), permitindo atingir uma gama maior de pessoas em diferentes estágios de 

aprendizagens. Outro exemplo dessa flexibilidade encontra-se no item das finalidades ou 

objetivos de cada modalidade de educação, descrito por Gohn (2006), em que a educação não 

formal busca capacitar “[...] os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo” (p. 

29), ou seja, nessa forma de educação procura-se formar o indivíduo para o mundo ao seu 

redor, enquanto na educação formal deve-se seguir os conteúdos normatizados por lei. Com 

isso, a educação não formal está mais livre para atingir públicos variados, utilizando-se de 

diferentes conhecimentos para formar os cidadãos sem ter que seguir os parâmetros e regras 

aos quais está submetida a educação formal. 
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Apesar de estar situada fora do sistema formal de ensino, a educação não formal, 

segundo Gadotti (2005), é “[...] uma atividade educacional organizada e sistemática” (p.2). 

Diferente do que muitas pessoas imaginam, o fato de estar fora do sistema regular não 

significa que nessa modalidade de educação haja uma falta de estruturação, de organização, 

pois é necessário que haja uma preparação desses ambientes e dos profissionais que ali 

trabalham, para que ocorra a aprendizagem de forma adequada. Vieira, Bianconi e Dias 

(2005), comentando sobre a importância dessa preparação no âmbito da educação não formal, 

declaram: “É essencial que a aula não-formal não ocorra sem um bom planejamento prévio, 

devendo ser estruturada para alcançar seus objetivos” (p. 22). 

A educação não formal exerce um fator de complementaridade à educação formal, e, 

de acordo com Gohn (2007), “Ela não deve ser vista, em hipótese alguma, como um tipo de 

proposta contra ou alternativa à educação formal, escolar” (p. 14). A educação não formal tem 

sua importância e valor, mas não se opõe à educação formal. Pelo contrário “[...] a 

harmonização entre o formal e o não-formal nos sistemas educativos deverá contribuir para a 

integração mais estreita entre direitos humanos e educação” (GADOTTI, 2005, p. 11). 

Ressaltando a importância dessa harmonização entre a escola e os ambientes de educação não 

formal, nos dias atuais, Garcia (2003, p. 126 apud CARNICEL, 2011) complementa 

afirmando que tanto a modalidade não formal quanto a formal não estão com o propósito de 

substituir uma a outra, mas sim de “[...] dividir e partilhar os diferentes fazeres desse novo 

tempo” (p. 8). 

É imprescindível entender a importância da educação não formal para o sistema 

formal de ensino. Muitas vezes essa modalidade de educação acaba sendo colocada em 

segundo plano, sem o reconhecimento do seu devido valor. Apesar de não manter uma relação 

direta com o currículo das escolas, a educação não formal permite ao educando o acesso ao 

conhecimento de forma diferente daquela a que está acostumado no ambiente escolar, 

propiciando-lhe uma aprendizagem mais prazerosa. 

Por sua vez, é necessário que os profissionais da educação deem o devido valor à 

educação não formal e a utilizem com fins pedagógicos, e não apenas como forma de 

recreação. Para Michel Schoor (apud Gohn, 2007), do Centro Cultural Mordechai Anilevitch, 

ONG sediada no município do Rio de Janeiro, nem todas as pessoas ligadas à área 

educacional “[...] acreditam no potencial da educação não-formal, pois para muitos as 

atividades fora da sala de aula são vistas apenas como recreação e não como educação 

propriamente dita” (p. 17). 
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Não obstante a importância que a educação não formal tem adquirido na atualidade, 

ela ainda é um campo em formação, e muitos pesquisadores e instituições estão 

desenvolvendo pesquisas tendo como foco essa modalidade de educação, o que amplia a sua 

relevância e a consolida cada vez mais no cenário educativo global.  

O fortalecimento dos debates sobre os espaços não formais no cenário mundial tem 

gerado importantes contribuições. A seguir, será dado destaque ao crescimento, nos últimos 

anos, da compreensão da cidade como um espaço educador. 

 

 

1.2 AS CIDADES COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM 

 

 

As discussões que tratam da ampliação dos limites da sala de aula e do envolvimento 

da comunidade no processo educacional não são recentes, e para concretizar essa ampliação é 

necessário que haja um diálogo entre a vida cotidiana dos alunos e sua vida escolar, 

permitindo que esses dois contextos possam interagir e que as vivências dos alunos possam 

também ser estudadas no currículo das escolas. Esteve (2003), ao discutir a discrepância 

existente entre o que se aprende na escola e o que ocorre fora dela, pontua a necessária 

consonância entre a formação e o cotidiano quando relata que “Não faz sentido manter em 

nossas salas de aula um discurso bem-intencionado sobre a poluição e a reciclagem de 

matérias-primas enquanto as crianças vêem seus vizinhos jogarem lixo na rua” (p. 11). 

Na sociedade atual, em que o acesso à informação e ao conhecimento possui uma 

grande importância, é necessário que a educação não esteja restrita à escola, muito menos que 

sejam negligenciadas as vivências humanas, pois o ambiente no qual o aluno vive é propício à 

sua aprendizagem, na medida em que aquilo que se aprende está presente nos diversos setores 

da sociedade na qual vive, “O conhecimento está em toda parte e sua produção e difusão 

extrapolam o universo acadêmico” (ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ, 2007, 

p. 13). Com isso fica clara a necessidade de reorganizar a escola de modo que ela possa 

trabalhar em cooperação com os novos espaços de aprender que a cidade oferece, inclusive 

possibilitando que estudantes e professores tenham condições de fazer uma leitura crítica 

desses mesmos espaços.  

A ideia de transformar a cidade na qual o aluno vive em um ambiente de 

aprendizagem surge, pela primeira vez, em 1972 no relatório Aprender a ser, de Edgar Faure, 

ex-primeiro-ministro e ex-ministro da Educação Nacional da França. Esse relatório é fruto dos 
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trabalhos que foram realizados pela Comissão Internacional para o Desenvolvimento da 

Educação, estabelecida em 1971 pela Organização das Nações Unidades para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO). De acordo com Faure, “A cidade, sobretudo quando saiba 

manter-se à altura do homem, contém [...] um imenso potencial educativo não só pela 

intensidade das trocas de conhecimentos que se operam mas também pela escola de civismo e 

de solidariedade que constitui” (1972, p. 247 apud FERNANDES et al, 2007, p. 2). 

Após quase duas décadas do relatório Aprender a ser, consolidou-se, em 1990, em 

Barcelona, Espanha, o conceito de cidade educadora no I Congresso Internacional de Cidades 

Educadoras. Um grupo de cidades representadas por seus governos locais reuniu-se e criou 

uma carta de princípios básicos que caracterizam uma cidade que educa, denominando-a de 

“Carta das cidades educadoras”. Nessa carta, as cidades tinham como objetivo trabalhar 

juntas, buscando o enriquecimento da vida dos seus habitantes, tendo como princípios 

básicos:  

 

[...] reconhecer, exercitar e desenvolver, para além das suas funções tradicionais 
(econômica, social, política e de prestação de serviços), uma função educadora, 
quando assumir a intenção e responsabilidade cujo objetivo seja a formação, 
promoção e desenvolvimento de todos os seus habitantes, começando pelas crianças 
e pelos jovens. (GADOTTI, et al, 2004, p.146) 
 

 

Perez (2007) aprofunda esse princípio descrevendo que uma “Cidade Educadora 

persegue a utopia das cidades justas, produtivas, democráticas e sustentáveis que são aquelas 

que conseguem romper com o controle político das elites locais e com as formas burocráticas, 

corruptas e clientelistas de governar” (p. 147). Freire (2001) complementa essa afirmação 

descrevendo que, para uma cidade ser verdadeiramente educadora, não basta simplesmente 

reconhecê-la como tal, pois 

 

A Cidade se faz educativa pela necessidade de educar, de aprender, de ensinar, de 
conhecer, de criar, de sonhar, de imaginar de que todos nós, mulheres e homens, 
impregnamos seus campos, suas montanhas, seus vales, seus rios, impregnamos suas 
ruas, suas praças, suas fontes, suas casas, seus edifícios, deixando em tudo o selo de 
certo tempo, o estilo, o gosto de certa época. A Cidade é cultura, criação, não só 
pelo que fazemos nela e dela, pelo que criamos nela e com ela, mas também é 
cultura pela própria mirada estética ou de espanto, gratuita, que lhe damos. A Cidade 
somos nós e nós somos a Cidade. Mas não podemos esquecer de que o que somos 
guarda algo que foi e que nos chega pela continuidade histórica de que não podemos 
escapar, mas sobre que podemos trabalhar, e pelas marcas culturais que herdamos 
(p. 22). 
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Como se pode perceber, na citação acima o autor traz as marcas de um tempo – o que 

o autor chama de selo – que revela os modos de ser, a cultura e a criação humana em um 

determinado contexto histórico. A cidade é, portanto, uma vitrine a céu aberto de 

conhecimentos que podem ser apreendidos, ensinados, mediados. Também é importante 

ressaltar que esses conhecimentos precisam ser trabalhados para evitar que o potencial da 

cidade em ser educadora se reverta em uma cidade que deseduca.  

É necessário o entendimento de que a cidade possui várias possibilidades educadoras, 

o que faltam são ações do poder público para incentivar o uso desses ambientes, permitindo 

que todas as pessoas possam ter acesso às mesmas oportunidades. Na cidade educadora, o 

município possui um papel fundamental, pois é ele que deve assumir o papel de coordenar as 

políticas educativas no espaço da cidade, 

 

Aos municípios são atribuídas responsabilidades e tarefas específicas com vista a 
potenciar a possibilidade e realização educativa da cidade e clarificar o papel dos 
diferentes agentes na rentabilização dessas potencialidades. A regulação da função 
educadora da cidade pode assumir diferentes formas, podendo o município assumir 
uma diversidade de papéis (MACHADO, 2004, p. 1). 
 

 

A partir desse movimento das cidades educadoras, surge a Associação Internacional 

de Cidades Educadoras (AICE), que congrega cidades/municípios de todo o mundo. De 

acordo com os princípios da AICE: 

 

Os municípios são os encarregados de desenvolver com eficiências as competências 
que lhes correspondem em matéria de educação pelo qual devem organizar uma 
política educativa ampla e de alcance global, de maneira a incluir nela todas as 
modalidades de educação formal e não formal assim com as diversas manifestações 
culturais (BRARDA e RIOS, 2003, p. 29). 
 

 

A adesão a AICE tem sido cada vez maior por parte das cidades brasileiras, tanto que, 

no ano de 2008, a cidade de São Paulo sediou o X Congresso Internacional de Cidades 

Educadoras. 
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1.2.1 SÃO PAULO – CIDADE EDUCADORA 

 

 

A cidade de São Paulo é membro da AICE e tem desenvolvido diversas ações no 

sentido de atingir os objetivos que são preconizados por essa associação, buscando tornar-se 

uma cidade verdadeiramente educadora. Dentre algumas ações desenvolvidas no seu espaço 

urbano, destaca-se: o programa “São Paulo é uma escola” e o “Cultura é Currículo”. 

O “São Paulo é uma escola”4 foi instituído pelo Decreto n° 46.017 (SÃO PAULO, 

2005a), sendo, posteriormente, substituído pelo Decreto n° 46.210 (SÃO PAULO, 2005b). De 

acordo com o Art. 2º do Decreto 46.210, esse programa oferece aos alunos “Atividades de 

caráter educacional, cultural, social e esportivo, além do período regular de aulas, inseridas 

em horários pré e pós-escola, nos finais de semanas, feriados, recessos e férias escolares”. 

Com esse programa ampliou-se o tempo do aluno na escola e a utilização dos espaços que se 

encontravam ociosos na cidade de São Paulo. Ademais, na visão de Ardito (2009), essa ação 

criou 

 

[...] oportunidades para a inclusão de crianças, jovens e adultos no contraturno da 
escola por meio de práticas pedagógicas, culturais e sociais, com atividades 
significativas e relevantes nos espaços das escolas e públicos da cidade, tornando 
São Paulo uma cidade educadora e fortalecendo a escola pública como de qualidade 
e para todos (p. 61). 
 

 

A partir desse programa foi possível, por meio de atividades extracurriculares, 

oferecer ao aluno possibilidades de educação e cultura que ultrapassem os limites do currículo 

escolar. Para isso, busca explorar o potencial da cidade de São Paulo enquanto cidade 

educadora, usando os espaços disponíveis para desenvolver aprendizagem através de 

atividades culturais, de lazer e esportivas. Essa concepção 

 

[...] volta-se para a potencialidade da cidade como educadora, já que em São Paulo 
coexiste uma grande variedade cultural, estilos arquitetônicos diferenciados, além de 
ruas temáticas, praças, parques, cinemas, teatros, museus e centros culturais, o que 
deve ser tratado como espaço de aprendizagem, inclusão, diversidade e cidadania 
(ARDITO, 2009, p. 72). 
 
 

                                                 
4 Vários trabalhos têm buscado analisar esse programa. Para um maior aprofundamento, consultar Ardito (2009); 
e Cocco (2012). 
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Ainda de acordo com Ardito (2009), o programa abre a possibilidade de 

complementação dos estudos e permite que o aluno possa interagir com a cidade e o meio em 

que vive. Com isso, “[...] aponta para um currículo muito mais ampliado do que aquele 

proporcionado pela matriz curricular oficial, já que ele passa a comportar qualquer atividade e 

conteúdo considerado relevante e culturalmente importante” (p. 73). 

São diversos os projetos e atividades5 desse programa, dentre os quais destacamos as 

visitas monitoradas a centros culturais e museus. Essas visitas podem ser feitas no turno 

oposto ao horário regular das aulas, com as instituições parceiras do projeto (Museu da Arte 

Moderna - MAM, Museu da Imagem e Som - MIS, Itaú Cultural entre outros) e de acordo 

com as escolhas e necessidades da escola. Esse projeto permite que os alunos possam ter 

acesso a atividades artísticas e culturais, possibilidade essa que não haveria sem a existência 

desse tipo de ação.  

Apesar de todas as ações desenvolvidas no programa, ele também tem sido alvo de 

críticas. Ardito (2009) considera que esse foi implantado verticalmente, pois “[...] as escolas 

da RME receberam o programa sem qualquer consulta aos profissionais da educação 

envolvidos” (p. 130). As escolas apenas puderam aceitar e implantá-lo. Esse tipo de 

implantação não permite que as particularidades de cada escola sejam ouvidas, o que ocasiona 

soluções gerais que nem sempre conseguem solucionar problemas específicos. 

Outra crítica de Ardito refere-se ao fato de a implantação desse projeto ser 

influenciada por fatores desejáveis no sistema capitalista, de acordo com os desejos e anseios 

de interesses políticos e de influências internacionais,  

 

As atividades escolhidas para o programa São Paulo é uma escola estão baseadas 
no que se considera de alto valor cultural, ou seja, na cultura validada pelos grupos 
dominantes e valorizada pela educação formal. Decorre dessa visão a idéia de que 
tais atividades trazem benefícios para o aluno em seu processo de aprendizagem, 
independentemente de serem práticas da realidade ou não (p. 137). 
 

 

Um dos grandes problemas detectados por vários autores (ARDITO, 2009; COCCO, 

2008; COCCO, 2012) refere-se à descontinuidade das políticas públicas relacionadas à 

educação, ocasionadas por mudanças na esfera pública, seja na troca de governo ou na troca 

de direção da secretaria de educação do Estado de São Paulo, “A descontinuidade político-

administrativa de um país que ainda não percebeu que há instituições como a educação que 

                                                 
5 Disponível em: 
<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Anonimo/ProgramasProjetos/saopauloeumaescola.aspx?MenuID=104&M
enuIDAberto=58>. Acesso em: 04 out. 2012. 
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tem que conservar seus avanços, independente de quem ganhe a eleição” (COCCO, 2008, p. 

220). 

Apesar dessas críticas, esse programa tem trazido, também, resultados satisfatórios, 

precisando apenas adequar-se à realidade de algumas escolas. Um desses resultados refere-se 

aos 

 

[...] referenciais curriculares e os livros de apoio, material esse construído pela 
própria SME-SP com a colaboração de professores, na gestão 2005-2008, 
diferentemente de outros governos que se valem de ‘pacotes’ feitos e distribuídos 
nas escolas. Esse material foi considerado como referência e apoio, respeitando a 
autonomia do docente no seu fazer pedagógico (COCCO, 2012, p. 104). 

 
 

Já o programa “Cultura é Currículo”6, promovido pela Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo, foi instituído pela Resolução 19 de 13/03/09 e tem como principais 

objetivos: 

 

1. Democratizar o acesso de professores e alunos da rede pública estadual a 
equipamentos, bens e produções culturais que constituem patrimônio cultural da 
sociedade, tendo em vista uma formação plural e inserção social; 
2. Fortalecer o ensino por meio de novas formas e possibilidades de 
desenvolvimento dos conteúdos curriculares em articulação com produções 
socioculturais e fenômenos naturais, diversificando-se as situações de 
aprendizagens; 
3. Estimular e desenvolver a aprendizagem por intermédio de interações 
significativas do aluno com o objeto de estudo/conhecimento de disciplinas, 
reforçando-se o caráter investigativo da experiência curricular. (São Paulo, 2009, p. 
1) 
 

 

O programa está estruturado em três projetos: o “Lugares de Aprender: a Escola sai da 

Escola”, o “O Cinema vai à Escola”  e o “Escola em Cena”. 

Dentro do contexto desta pesquisa, analisar-se-á a seguir o “Lugares de Aprender: a 

escola sai da escola”, que tem como objetivo “[...] promover o acesso de professores e alunos 

da rede pública estadual paulista de ensino a museus, centros, institutos de arte e cultura e a 

parques, como atividade articulada ao desenvolvimento do currículo” (SÃO PAULO, 2009, p. 

3). Atualmente, esse projeto conta com mais de 150 instituições parceiras no estado de São 

                                                 
6 Vários trabalhos têm buscado analisar esse programa. Para um maior aprofundamento, consultar SILVA 
(2011); BARBOSA (2010). 
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Paulo7, dentre elas, existe um grande número de museus e centros de ciência, a saber: 

Catavento Cultural e Educacional; Museu Lasar Segall; Museu do Futebol; MAM - Museu de 

Arte Moderna de São Paulo, dentre outros. 

Com o intuito de auxiliar os professores e as escolas a participarem do projeto, foram 

criados alguns materiais pedagógicos, tais como livros e vídeos. Foi elaborado um livreto 

intitulado Horizontes Culturais, que possui um conjunto de informações a respeito dos 

diversos espaços culturais disponíveis na cidade de São Paulo, para auxiliar o professor na 

preparação das visitas. Também foram produzidos vídeos sobre as instituições culturais que 

fazem parte do projeto, além de um material denominado “Subsídios para o desenvolvimento 

de projetos didáticos”, definidos para cinco segmentos da escolaridade básica, que estão 

centrados em eixos temáticos, a saber: 

 

• 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental – Os seres vivos diante das estrelas;  

• 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental – Heranças Culturais;  

• 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental – Espaços, Tempos e Obras;  

• 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental – Patrimônio, Expressões e Produções;  

• 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio – Séculos, Contextos e Transformações.  

 

Todo o material fica à disposição das escolas e dos professores, auxiliando a 

preparação da visita às instituições. Considerando que o programa se estrutura desde o 

primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, esse projeto configura-

se como uma oportunidade para aproximar os alunos das escolas públicas do estado de São 

Paulo dos espaços culturais que a cidade oferece, criando, desse modo, um público 

frequentador dessas instituições. Com isso seria possível “[...] diminuir a desigualdade que os 

estudantes das escolas públicas paulistanas têm frente à cultura” (SILVA, 2011, p. 39).  

Ao analisar os materiais disponibilizados pelo referido projeto, Barbosa (2010) 

ressalta que, apesar desses serem distribuídos para toda a rede de ensino público estadual de 

São Paulo, os conteúdos e informações disponíveis privilegiam apenas a realidade da capital. 

 

                                                 
7 Disponível em: 
<http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/Lugares%20de%20Aprender/lugares_aprender.aspx?projeto=2>. Acesso 
em: 02/10/2012. 
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[...] apenas os fascículos podem ser utilizados para o desenvolvimento das atividades 
pedagógicas por professores que lecionam em escolas administradas pela 
Coordenadoria de Ensino do Interior (CEI). Os DVDs e o livreto Horizontes 
Culturais pouco referenciam os professores da rede pública estadual que atuam no 
interior, pois seus conteúdos fazem alusão apenas às instituições localizadas no 
região metropolitana da cidade de São Paulo (p. 112). 
 

 

Ao ignorar a realidade do interior, os materiais disponibilizados pelo programa 

atingem mais diretamente os professores da capital paulista, restringindo as possibilidades de 

uso dos professores do interior do estado. 

Apesar do programa apresentar-se bem estruturado e estar funcionando no estado 

paulista a “todo vapor”, como pode ser visto no site, no item “Registre sua experiência”8, 

alguns pontos precisam ser revistos para poder atingir os seus objetivos. Silva (2011) descreve 

que é necessário associar a visita ao conteúdo escolar, pois “Visitas sem propósito ou relação 

com o que é aprendido na escola podem resultar no famoso ‘passeio’ ” (p. 44). Essa autora 

também salienta que, para atingir os resultados esperados, é preciso mais do que apenas 

“Possibilitar o acesso ao museu através de recursos físicos” (p. 44). 

Pode-se perceber que o programa está precisando de um controle maior da Fundação 

para o Desenvolvimento da Educação (FDE), órgão responsável pela sua gestão, no que se 

refere ao trabalho que está sendo desenvolvido entre a escola e o museu, que estão engajados 

nesse projeto. É necessário, por exemplo, que o professor, participante do projeto, tenha um 

contato com o setor educativo do museu em um momento anterior à visita, para que ele possa 

tanto expor suas expectativas como discorrer sobre o trabalho desenvolvido em sala de aula e, 

assim, escola e museu percebam de que maneira a visita pode contribuir para os objetivos 

educacionais.  

A seguir, buscar-se-á discutir o conceito de currículo e suas relações com as 

instituições museais. 

 

 

                                                 
8 Disponível 
em:<http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/Lugares%20de%20Aprender/Sua_Experiencia.aspx?menu=47&projet
o=2 >. Acesso em: 02 mai. 2013. 
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 1.3 O MUSEU E O CURRÍCULO 

 

 

Para Sacristán e Gómez (2000), o currículo é um conceito bastante elástico, pois não 

há uma concepção única dele, sendo a imprecisão e a polissemia de significados 

características que traduzem as diferentes interpretações da realidade do ensino. O significado 

dado a ele depende tanto dos fins de escolarização quanto da interpretação dada a esses 

mesmos fins. No entanto, essas diferentes concepções têm como ponto de intercessão o 

enfrentamento dado aos problemas escolares em suas diferentes etapas: a pretensão, a 

implementação e a concretude. 

 

O currículo significa coisas diversas para pessoas e para correntes de pensamento 
diferentes. Mas se pode entrever uma certa linha diretriz importante para destacar 
aqui: a evolução do tratamento dos problemas curriculares conduz ao dilatamento 
dos significados que compreende para moldar o que se pretende na educação 
(projeto), como organizá-lo dentro da escola (organização, desenvolvimento), mas 
também para refletir melhor os fenômenos curriculares tal como ocorrem realmente 
no ensino (prática) que se realiza nas condições concretas (p. 127). 

 

 

Em meio a essa amplitude de significados, Sacristán e Gómez (2000) consideram que 

a concepção mais difundida é a de um “[...] programa-resumo de conteúdos de ensino” (p. 

147). Uma visão restrita que se limita a uma prescrição de conteúdos e objetivos sem a menor 

relação com o sentido que as ideias e práticas culturais ocupam na configuração curricular. 

A partir de uma proposição política, Moreira e Silva (2002) indicam que o currículo 

não é um elemento neutro utilizado unicamente para a transmissão de conhecimento, mas é 

temporal, está inscrito em um determinado momento histórico e cultural e intervém sobre 

valores, constrói identidades. 

 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 
conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, o currículo 
transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades 
individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente e 
atemporal - ele tem uma história, vinculada a formas específicas e contingentes de 
organização da sociedade e da educação (p. 7-8). 
 

 

A característica temporal do currículo é revelada nas transformações que esse vem 

sofrendo ao longo da história da educação, na qual foi sempre o elemento capaz de legitimar o 

conhecimento seguindo tendências, objetivos e interesses diferentes. Contra uma concepção 
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neutra de currículo, Santos e Casali (2009) defendem a relevância de não o desvincular do 

contexto histórico e social, ressaltando que “Um currículo não surge do nada, mas de uma 

necessidade social e, principalmente, de uma necessidade econômica e cultural” (p. 228-229). 

Nessa perspectiva, construí-lo implica pensar em: “[...] para quem, para quê e como, tendo 

como parâmetro a visão de mundo, de sociedade e de educação em que se acredita” (p. 227). 

Portanto, entende-se que o currículo não é um elemento estático, devendo estar em 

constante transformação, adaptando-se às necessidades da escola, dos professores e dos 

alunos, sendo assim, uma construção social “[...] que se desenvolve em ato no âmbito da 

interação dialógica entre escola, vida, conhecimento e cultura e produz percursos 

diversificados” (ALMEIDA E VALENTE, 2011, p. 14). 

Estudos sobre o currículo, a partir das décadas de 1960 e 1970, destacam a existência 

de três níveis desse elemento: formal, real e oculto (SANTOS E CASALI, 2009). De acordo 

com Libâneo e Oliveira (2003, apud PLATT e ABRAHÃO, 2013), esses podem ser 

conceituados da seguinte forma: 

 

O currículo formal, ou oficial é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino, 
expresso em diretrizes curriculares, nos objetivos e nos conteúdos das áreas ou 
disciplinas de estudo. […] O currículo real é aquele que, de fato, acontece na sala de 
aula, em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. É tanto o 
que sai das ideias e da prática dos professores, da percepção e do uso que eles fazem 
do currículo formal, como o que fica na percepção dos alunos. […] O currículo 
oculto refere-se àquelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o 
trabalho dos professores e são provenientes da experiência cultural, dos valores e 
dos significados trazidos de seu meio social de origem e vivenciados no ambiente 
escolar – ou seja, das práticas e das e experiências compartilhadas em sala e aula. É 
chamado de oculto porque não se manifesta claramente, não é prescrito, não aparece 
no planejamento, embora constitua importante fator de aprendizagem (p. 177).  
 
 

O currículo escolar se desenvolve na congruência desses três tipos, estando em 

constante mutação de acordo com as mudanças apresentadas pela sociedade nos variados 

momentos da história. Portanto, constitui um percurso que vai desde o que está prescrito em 

Projetos Políticos Pedagógicos das instituições e nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), passando pelo currículo oculto, o qual se refere às influências dos diversos valores dos 

atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, até o momento da efetivação em 

sala de aula, na prática do dia a dia. 

Ampliando a definição do já citado termo, Casali (2013) descreve-o como um 

processo formativo que envolve aspectos objetivos e subjetivos, pessoas diferentes em um 
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lócus que identifica como prática social, na qual transcorrem interações entre os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de 

 

Um percurso e experiência de formação que se faz numa prática social de ensino-
aprendizagem, de ensino e pesquisa, que implica todos os sujeitos vinculados direta 
ou indiretamente à instituição educacional, que inclui vivências subjetivas e sociais, 
conhecimentos e atividades, em que se manejam conteúdos e processos disciplinares 
e interdisciplinares, em realizações teóricas e práticas, explícitas e implícitas, 
didáticas e organizacionais, sistêmicas e subjetivas, cognitivas, emocionais e 
comportamentais, endógenas e exógenas, éticas e estéticas, instituídas e instituintes, 
conservadoras e inovadoras, interativas, integradas, em ambiente de inovações 
tecnológicas, que tem como objetivo (e se faz por meio de) a construção da 
autonomia dos sujeitos implicados, no mundo das suas subjetividades, diferenças, 
culturas, trabalho e cidadania. (p. 2)   
 

 

Nessa definição pode ser encontrada a amplitude que o currículo pode abarcar. Sendo 

“Um percurso e experiência de formação que se faz numa prática social de ensino-

aprendizagem, de ensino e pesquisa”, pode ser descrito como um caminho a ser trilhado, não 

estando atrelado apenas a um conjunto de disciplinas a serem cursadas pelo estudante, 

englobando todas as experiências pelas quais ele passa para efetivar o momento da 

aprendizagem. Também se foca a importância do ensino e da pesquisa como fatores 

fundamentais na construção do aprendizado do estudante. Sobre esse assunto, Moreira (1993) 

ressalta que “Se aprender envolve aquisição de um acervo comum de significados, 

apropriação ativa, renovação e criação de significados, ensinar, a nosso ver, aproxima-se de 

pesquisar e de construir conhecimentos” (p. 50). Portanto, o ensino e a pesquisa são 

componentes ativos e importantes no currículo das escolas para a completude da formação 

que é dada aos estudantes. 

Ainda sobre o mesmo termo em estudo, de acordo com Casali, o currículo “[...] 

implica todos os sujeitos vinculados direta ou indiretamente à instituição educacional [...]”, 

nesse contexto, verifica-se que ele não contempla apenas as pessoas e atividades que se 

encontram no interior das instituições escolares, englobando, também, instituições de 

educação não formal, como é o caso dos museus (foco principal desta tese), que têm potencial 

para contribuir com o processo educacional escolar. 

Casali ainda destaca características advindas do currículo oculto, ao descrever que o 

currículo “[...] inclui vivências subjetivas e sociais, conhecimentos e atividades”. Nesse 

trecho, pode-se verificar que o citado termo não está preso às determinações advindas do 

currículo prescrito. Sobre esse assunto, Sacristán e Gómez (2000) destacam que “O que 

importa não é o que se diz que se faz, mas o que verdadeiramente se faz; o significado real do 
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currículo não é o plano ordenado, seqüenciado, [...] mas a prática real que determina a 

experiência de aprendizagem dos mesmos” (p. 133). 

Apesar da existência de diversas conceituações a respeito do termo em questão, 

Sacristán e Gómez (2000) consideram que em qualquer uma delas deve ser levado em 

consideração quatro itens, a saber: 

 

Primeiro: o estudo do currículo deve servir para oferecer uma visão da cultura que 
se dá nas escolas, em sua dimensão oculta e manifesta, levando em conta as 
condições em que se desenvolve.  
Segundo: trata-se de um projeto que só pode ser entendido como um processo 
historicamente condicionado, pertencente a uma sociedade, selecionado de acordo 
com as forças dominantes nela, mas não apenas com capacidade de reproduzir, mas 
também de incidir nessa mesma sociedade.  
Terceiro: o currículo é um campo no qual interagem idéias e práticas 
reciprocamente.  
Quarto: como projeto cultural elaborado, condiciona a profissionalização do docente 
e é preciso vê-lo como uma pauta com diferente grau de flexibilidade para que os 
professores/as intervenham nele. (p. 148)  
 
 

De acordo com os aspectos destacados acima, pelo autor, considera-se que o currículo 

é um projeto cultural elaborado que permite criar sujeitos que sejam agentes transformadores 

da sociedade, ressaltando a importância da cultura tanto na formação discente quanto na 

profissionalização docente. Ademais, o autor destaca a importância do professor como agente 

de transformação do currículo, pois constitui um dos elementos claros do cenário no qual 

transcorre a concretização da prática social. 

Destacando a importância da visão de cultura no currículo, Santos e Casali (2009) 

defendem que currículo e cultura são elementos inseparáveis. Para esses autores, tanto a teoria 

educacional tradicional quanto a teoria crítica veem nesse “[...] uma forma institucionalizada 

de transmitir a cultura de uma sociedade. Sem esquecer que, nesse caso, há um envolvimento 

político, pois o currículo, como a educação, está ligado à política cultural” (p. 209-210).  

Como pode ser observado, também os autores Sacristán e Gómez (2000), Moreira e 

Silva (2002) e Almeida e Valente (2011) concordam que o currículo é uma práxis, que 

somente pode ser compreendida como um processo que está condicionado aos aspectos social, 

cultural, histórico e prático. 

Na visão de Almeida (2011) o currículo é “um espaço intencionalmente construído 

para gerar ocasiões de aprendizagem. Ele organiza a vida do aluno e do professor, de tal 

maneira que naqueles espaços e naqueles tempos ele tenha contato com os desafios da vida” 

(p. 1). Se o citado termo, como descrito por Almeida (2011), contempla o espaço e o tempo de 
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uma determinada sociedade, pode-se deduzir desta maneira que o museu é uma instituição 

importante para a fortalecimento das aprendizagens e vivências curriculares, pois ele é o lócus 

em que uma determinada cultura é representada, como instituição rica de símbolos e ícones 

que retomam a história de um povo em seus espaços e tempos.  Além de congregar um acervo 

cultural que permite a professores e alunos manterem um diálogo com os conteúdos escolares 

que aprendem na escola, há de se considerar também que no museu há uma riqueza de 

linguagens – pintura, escultura, fotografias etc –, mas que se apresentam numa perspectiva 

mais orgânica em relação ao ambiente escolar. Essa possibilidade de comunicar e/ou aprender 

fazendo o uso de diferentes linguagens é uma especificidade do espaço museal ao qual a 

escola pode se aliar. 

Mas qual a relação existente entre o museu e a escola? Na escola dispomos de um 

currículo, diga-se o elemento centralizador no qual a escola organiza as atividades e os 

conhecimentos que são necessários para a formação dos alunos, em geral apoiados em 

programas com bases nacionais.  A relação entre o que se aprende dentro ou fora da escola é 

recriada por um currículo que dá sentido ao vivido e ao pensado – e à cultura que o produz.  

Assim, o museu – enquanto espaço de aprendizagem – mantém relação com a escola através 

desse currículo. E é esse que poderá designar no percurso escolar a marca de uma 

determinada cultura quando faz as suas escolhas determinando o que, como e porque se 

aprende determinado conhecimento. 

O acesso a ambientes de difusão do conhecimento permite o aprofundamento das 

temáticas desenvolvidas na sala de aula. O museu, enquanto espaço estético de interação 

audiovisual e tátil, possibilita a observação, a contemplação e o contato com objetos culturais 

que fazem parte da identidade de um, ou de vários povos. Como salienta Sacristan (2000), “O 

currículo vem a ser um conjunto temático abordável interdisciplinarmente, que serve de 

núcleo de aproximação para outros muitos conhecimentos e contribuições sobre a educação.” 

(p. 29). De acordo com essa descrição, é possível perceber que a interdisciplinaridade já é 

uma realidade no discurso de estudiosos da área de currículo.  

A interdisciplinaridade é um conceito que tem se tornado importante nos ambientes 

escolares e apresenta-se como uma forma de fazer com que as visitas aos museus tenham um 

propósito educativo e possam fazer parte de um objetivo maior da instituição escolar. Dessa 

forma, pode englobar as disciplinas presentes no currículo da escola, fazendo a relação entre o 

que o estudante aprende na sala de aula e a mostra do museu. De acordo com Luck (1994), a 

interdisciplinaridade é descrita como: 
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[...] o processo que envolve a integração e engajamento de educadores, num trabalho 
conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade, 
de modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos 
alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania, mediante uma visão 
global de mundo a serem capazes de enfrentar os problemas complexos, amplos e 
globais da realidade atual (p. 64). 
 

 

Libâneo (2002) destaca que essa interação entre as disciplinas não significa fundi-las, 

criando uma disciplina global, mas sim “[...] estabelecer conexões, convergências, pontes, 

relações de complementaridade, entre as disciplinas, em função de um projeto formativo dos 

alunos” (p. 39). Essas ações têm como propósito evitar a fragmentação do conhecimento, 

através de um maior diálogo entre as disciplinas presentes no currículo. 

O museu, embora não seja um espaço educacional sistematizado como a escola, na 

qual os conhecimentos sejam organizados sob a forma de disciplina, é uma instituição por 

excelência interdisciplinar, pois possibilita aprendizagens e vivências com conceitos das mais 

diversas áreas de conhecimento. Tanto as relações de complementaridade entre os 

conhecimentos, citadas por Libâneo (2002), quanto as interações entre as disciplinas e a 

realidade, apontadas por Luck (1994), são aspectos que podem ser veiculados na prática 

escolar através de um projeto que contemple o museu como um espaço dialógico de 

aprendizagem. 

Por fim, é por meio do currículo que é possível estabelecer um relacionamento entre a 

experiência escolar e os elementos que são exteriores à escola, permitindo que a cultura a ser 

mediada aos alunos não fique restrita aos conhecimentos e práticas desenvolvidas no contexto 

da sala de aula, mas se amplie à medida que sejam explorados os ambientes de educação não 

formal, no nosso caso de estudo, os museus. 

Dentro da proposta de discussão do museu enquanto espaço de aprendizagem, a seguir 

tratar-se-á das origens e das definições inerentes a essa instituição milenar. 
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CAPÍTULO 2 – MUSEU: DO GABINETE DE CURIOSIDADES AO ESPAÇO 
EDUCATIVO 
 
 

Conforme o dicionário Caldas Aulete, a origem do verbete “museu” vem do latim 

museum, que por sua vez origina-se do grego mouseion, que significa templo ou morada das 

musas. Para o dicionário Aurélio, o vocábulo tem como significado “Lugar destinado ao 

estudo, reunião e exposição de obras de arte, de peças e coleções científicas, ou de objetos 

antigos, etc” (2004, p.376). 

Existem diversas conceituações para esse termo, dentre elas a mais referenciada é a 

dada pelo ICOM9 (International Council of Museums), que o caracteriza como: 

 

Instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu 
desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e 
expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite 
da sociedade (2001, p. 1). 

 

 

Ainda de acordo com o ICOM, além das instituições designadas como “museus”, 

outras instituições estão incluídas nessa definição, entre elas destacamos: os centros de 

ciência, planetários, parques naturais, jardins zoológicos, botânicos, aquários e vivários. A 

definição do ICOM destaca a posição de que os museus na atualidade estão abertos e 

disponíveis para todos os públicos, situação essa que não ocorria no início de sua criação. 

Na literatura especializada, vários autores (SUANO, 1986; GIRAUDY e BOUILHET, 

1990; VALENTE, 2003) trazem um aprofundamento sobre a história dos museus. Para 

Valente (2003), a origem dessa instituição “[...] é atribuída ao Mouseion de Alexandria, 

fundado por Ptolomeu Filodelfo, no início do século III a. C., com a principal finalidade de 

preservação e conhecimento do passado, pelo estudo de sua incalculável coleção” (p. 22). A 

autora ainda afirma que, apesar de possuir algumas características semelhantes aos museus da 

atualidade, “[...] era principalmente uma instituição de ensino e pesquisa” (p. 23). Suano 

(1986) complementa dizendo que o Mouseion de Alexandria possuía,  

 

[...] além de estátuas e obras de arte, instrumentos cirúrgicos e astronômicos, peles 
de animais raros, presas de elefantes, pedras e minérios trazidos de terras distantes, 

                                                 
9 O ICOM é uma organização internacional ligada à UNESCO, fundada em 1946, que congrega museus e 
profissionais de museus. Ao ICOM está confiada a preservação e a difusão do patrimônio mundial - cultural e 
natural, presente e futuro, material e imaterial - para a sociedade. 
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etc., e dispunha de biblioteca, anfiteatro, observatório, salas de trabalho, refeitório, 
jardim botânico e zoológico (p. 11). 
 

 

Os museus, no início da sua criação, estavam disponíveis para o deleite de poucos e, 

na sua grande maioria, eram compostos de coleções particulares, que somente podiam ser 

apreciadas por seus donos e por seus convidados. No início do século XVI, começam a surgir 

os gabinetes de curiosidades, que eram locais onde ficavam reunidas as coleções de objetos 

considerados raros ou estranhos. Essas coleções surgiram no período das grandes navegações 

e dos grandes descobrimentos, eram formadas por objetos que, na sua grande maioria, foram 

“coletados” no “novo mundo” e levados para a Europa, “As coleções reunidas nos gabinetes 

resultaram do trabalho dos coletores dos séculos XVI e XVII” (PEREIRA, 2006, p. 408).  

Os gabinetes de curiosidades são considerados os precursores dos museus da 

atualidade. Como salienta McManus (1992), “A forma ancestral dos museus é o Gabinete de 

Curiosidades. Estas pequenas salas e galerias em casas particulares eram comumente criadas 

por homens europeus pertencentes à nobreza dos séculos XVII e XVIII” (p. 159, tradução 

nossa). 

A Figura 1 retrata a coleção particular do naturalista Ferrante Imperato, em Nápoles, 

um exemplo dos gabinetes de curiosidades. Pode-se perceber, nessa figura, que essas coleções 

não seguiam padrões, principalmente no que se relaciona aos objetos colecionados. De acordo 

com Filho (2006), esses gabinetes abrigavam “[...] animais e objetos exóticos ao lado de 

artefatos feitos pelo homem: as naturalia e as artificialia” (p. 25-26). Kury e Camenietzki 

(1997) complementam essa informação relatando que “Nas coleções dos séculos XVI, XVII e 

mesmo do XVIII, naturalia e artificialia conviviam lado a lado na mesma vitrine e por vezes 

no mesmo objeto, como é o caso das taças, caixas, jóias, etc., para as quais os minerais e as 

conchas se prestavam muito bem” (p. 57). 
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Figura 1 – Museu de Ferrante Imperato, em Nápoles - 1599.  
Fonte: Suano (1986, p. 17) 

 

 

Outro exemplo de um famoso gabinete de curiosidades está ilustrado na Figura 2, que 

apresenta uma coleção pertencente ao médico Dinamarques Ole Worm, que ficou conhecida 

como “Museum Wormianum”. 

 

 

 
 

Figura 2 – “Museum Wormianum” - 1655. 
Fonte: Suano (1986, p. 18) 
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Apesar dessa aparente desorganização dos gabinetes, Burke (2003) relata que existia 

uma intencionalidade de organização das coleções que se encontravam naqueles ambientes, 

pois, ao referir-se ao “Museum Wormiarium”, esse autor alerta que: 

 

[...] a exibição aparentemente heterogênea revela a existência de um desejo de 
classificar. O museu de Worm inclui caixas rotuladas “Metal”, “Pedra”, “Madeira”, 
“Conchas”, “Ervas”, “Raízes” etc. Os chifres de beber são exibidos com as galhadas 
de veados porque são feitos do mesmo material. A descrição da coleção publicada 
pelo filho de Worm se divide em quatro livros, que se ocupam, respectivamente, de 
pedras e metais; plantas; animais; e artefatos (artificiosa). Em outras palavras, as 
peças que formam o acervo do museu, sejam naturais ou artefatos, não são 
classificadas por procedência ou época, mas pela substancia de que são feitas (p. 
100-102). 
 

 

Os gabinetes de curiosidades pertenciam à nobreza da época e estavam disponíveis 

para a apreciação de apenas algumas pessoas. Conhecê-los significava a oportunidade de ter 

acesso à cultura, o que possibilitava desenvolver um conhecimento que não poderia ser 

encontrado em outros locais. Portanto, quem os controlava possuía condições de determinar 

quais pessoas poderiam ter acesso ao conhecimento disposto no acervo. O domínio sobre o 

acesso ao conhecimento era, e continua sendo até os dias de hoje, uma forma de exercer o 

controle sobre as pessoas. Nesse período, esse poder era um privilégio das classes mais 

favorecidas socialmente ou de instituições como a Igreja. 

Durante muito tempo, esse controle sobre a informação era feito por governantes e por 

uma pequena elite, os quais não permitiam que o “povo” pudesse adquirir conhecimento, 

pensamento esse que pode ser encontrado nos argumentos do cardeal Richelieu em seu 

testamento político quando diz que “[...] o conhecimento não devia ser transmitido às pessoas 

do povo para evitar que ficassem descontentes com sua posição na vida” (BURKE, 2003, p. 

21). 

Com o passar do tempo, essas características foram mudando, e o museu foi se 

tornando um bem cultural aberto ao público. Segundo Cazelli et al. (2003), “No final do 

século XVII, inicia-se uma organização mais estruturada das coleções, que passam a ser 

utilizadas como suportes de demonstração para estudo e difusão” (p. 86). Nesse período surge 

na Inglaterra o primeiro museu público europeu, o Ashmolean Museum, que foi aberto em 

1683 através da doação da coleção particular de Elias Ashmole à Universidade de Oxford. 

Nesse museu, apesar de público, as visitas eram reservadas a “[...] especialistas, estudiosos e 

estudantes universitários” (SUANO, 1986, p. 25). Ainda sobre essa restrição de acesso, Suano 

(1986) afirma que: 
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O grande problema era que na Europa, até o século XVIII e mesmo XIX, era muito 
grande o número de pessoas incapazes de ler ou escrever, sem nenhuma educação 
ou informação sobre o mundo para além de sua vila ou cidade. E para esse enorme 
contingente, coisas raras e curiosas estavam associadas aos circos e feiras 
ambulantes. Dessa forma, suas visitas às coleções da nobreza eram sempre feitas 
em alegre e “desrespeitosa” algazarra (p. 26). 
 

 

Corroborando com essa afirmação, Suano (1986) relata a fala de sir Ashton de 

Alkrington Hall (Manchester), que abria para o público sua própria coleção, em 1773, 

publicada em uma nota de rodapé de jornais ingleses, na qual estabelece restrições ao acesso 

público ao museu: 

 

Isto é para informar o Público que, tendo-me cansado da insolência do Povo comum, 
a quem beneficiei com visitas ao meu museu, cheguei à resolução de recusar acesso 
à classe baixa, exceto quando seus membros vierem acompanhados com um bilhete 
de um Gentleman ou Lady do meu círculo de amizades. E, por meio deste eu 
autorizo cada um de meus amigos a fornecer um bilhete a qualquer homem ordeiro 
para que ele traga onze pessoas, além dele próprio e, por cujo comportamento ele 
seja responsável, de acordo com as instruções que ele receberá na entrada. Eles não 
serão admitidos quando Gentleman e Ladies estiverem no museu. Se eles vierem em 
momento considerado impróprio para sua entrada, deverão voltar em outro dia 
(SUANO, 1986, p. 27). 
 

 

Essas restrições somente terminam após a Revolução Francesa, em 1789, quando 

surgiu, ainda de acordo com Suano (1986), “[...] o movimento revolucionário do final do 

século XVIII que abriu o acesso às grandes coleções, tornando-as efetivamente públicas” (p. 

27-28).  

Historicamente, esclarece Falcão (2009), “[...] o primeiro museu criado de acordo com 

a moderna acepção da palavra, no entendimento da maioria dos historiadores desta área, foi o 

Museu do Louvre, em 1793, em Paris, na França” (p. 10). No século XVIII, esse museu 

permitia o acesso a todos os visitantes e, como ressalta a autora, o Louvre foi o primeiro 

museu verdadeiramente público, como se compreende hoje.  

Com relação ao Museu do Louvre, Figura 3, Suano (1986) ressalta que esse foi aberto 

com o objetivo de “[...] educar a nação francesa nos valores clássicos da Grécia e de Roma e 

naquilo que representava sua herança contemporânea” (p. 28). Valente (2003) complementa 

essa informação, ressaltando que a Revolução Francesa fez aflorar um sentimento 

nacionalista, permitindo que o patrimônio histórico e cultural, aos quais, até então, não era 

dado o devido valor, passassem a ser representantes da identidade da nação francesa. 
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Figura 3 – Museu do Louvre. 
 

 

Apesar da abertura desse museu ao público em geral, não se conseguiu atingir o 

objetivo inicial, que era o de alcançar todas as camadas da sociedade. Segundo León (1978 

apud Gaspar, 1993), “no fundo, para as camadas sociais de menor nível cultural, aquelas 

obras frias e distantes não ofereciam satisfação nem ensino e o Louvre manteve-se reduzido 

ao seu público habitual” (p. 10). Contudo, esse fator não impediu a criação e disseminação de 

novos museus por todo o mundo. 

Nessa época, além do Louvre, foram abertos outros museus na França, em 1974: 

o Museu Nacional de História Natural (Musée National d'Histoire Naturelle); e o Museu de 

Artes e Ofícios (Musée des Arts et Métiers), ambos na cidade de Paris. Cabe salientar que essa 

disseminação dos museus não ficou restrita à França, pois, de acordo com Giraudy e Bouilhet 

(1990), no início do século XIX constituíram-se todos os vastos complexos de museus nas 

grandes capitais da Europa,  

 

[...] de Paris com o Museu do Louvre a São Petersburgo, onde é aberto o último 
grande museu do século XIX, o Novo Ermitage (1859); em Londres, o British 
Museum; em Berlim, Ile dês Musées (1828); em Munique, a Pinacoteca. Em 1815, 
por decreto imperial, as coleções nacionais constituem na província trinta museus, 
após a fundação, segundo o desejo de Napoleão, do Museu de Bruxelas, em 1807, do 
Rikjsmuseum de Amsterdã, em 1808 (p. 27-28). 
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Mas essa expansão dos museus não se restringe somente ao continente europeu, 

atingindo, também, o continente americano. Nessa mesma época “[...] em Washington, o 

Estado Federal Americano cria uma fundação para os museus de ciência e pesquisa, a 

Smithsoniam Institution” (GIRAUDY e BOUILHET, 1990, p. 28). 

Já no Brasil, foi somente no início do século XIX que começaram a aparecer os 

primeiros museus, quando da transferência da Corte Portuguesa em 1808. 

 

 

2.1 MUSEUS NO BRASIL 

 

 

Com a chegada da Família real portuguesa ao Brasil, em 1808, algumas ações são 

iniciadas objetivando oferecer aos seus membros uma qualidade de vida que se aproximasse 

daquela encontrada na Europa. Dentre essas ações destaca-se o surgimento, a partir de 1815, 

dos primeiros museus no Brasil, que são “[...] o da Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de 

Janeiro (que teve início em 1815, como Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios) e o Museu 

Nacional do Rio de Janeiro (criado em 1818 como Museu Real), ambos iniciativas de D. João 

VI” (SUANO, 1986, p. 33). 

Com relação ao início de funcionamento desses museus, Suano (1986) afirma que 

 

[...] tanto a Escola Real quanto o Museu Real foram criados nos moldes europeus, 
embora muito mais modestamente. Para o acervo inicial da Escola Real, D. João VI 
doou os quadros que trouxera em sua bagagem quando deixara Portugal às pressas, 
fugindo de Napoleão, em 1808. Já o Museu Real, ou Museu Nacional – nossa 
primeira instituição científica –, hoje o maior museu do país, teve por núcleo uma 
pequena coleção de história natural, conhecida, antes da criação do museu, como 
“Casa dos Pássaros” (p. 33).  

 

 

Apesar de sua criação em 1818, o Museu Nacional somente é aberto ao público em 

1821, pois “As visitas ao Museu Real, entre 1818 e 1821, eram privilégio de ‘curiosos’, 

estudiosos e autoridades” (KÖPTCKE, LOPES e PEREIRA, 2007, p. 2). Com relação a essa 

abertura, existiam condições específicas que limitavam o acesso ao seu interior, pois as visitas 

só poderiam acontecer “na quinta feira de cada semana, desde as dez horas da manhã à uma 

da tarde, não sendo dia santo, a todas as pessoas, assim estrangeiras como nacionais, que se 
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fizerem dignas pelos seus conhecimentos e qualidades” (TIME-LIFE Books apud GASPAR, 

p. 18). Essas limitações demonstram que o acesso ao conhecimento no Brasil, através da visita 

ao museu, estava restrito a um seleto grupo de frequentadores. Situação essa que remete aos 

primeiros gabinetes de curiosidades, na Europa.  

Além dos museus anteriormente referidos, ao final do século XIX surgem: 

 

[...] o Museu do Exército (1864); o Museu da Marinha (1868); o Museu Paraense 
Emílio Goeldi, criado como sociedade Filomática (1866), passado ao estado em 
1871 e transformado por Emílio Goeldi (1894) em instituição de pesquisa; o Museu 
Paranaense, criado como instituição privada, em 1876 e oficializado em 1883. O 
Museu Paulista, [também conhecido como Museu do Ipiranga], criado em 1892 e 
ligado à Universidade de São Paulo desde 1969, e o Museu do Instituto Histórico e 
Geográfico da Bahia, criado em 1894 junto com o próprio instituto (SUANO, 1986, 
p. 33-34). 

 

 
Segundo o Instituto Brasileiro de Museus (2011a), até o ano de 1900 existiam 11 

museus no Brasil. No século XX e início do século XXI passa a existir uma crescente 

valorização dessa instituição e um aumento na abertura desses espaços no país, chegando, em 

2010, de acordo com o Instituto Brasileiro de Museus (2011b), a um total de 3025 espalhados 

por todo o país.  Na Figura 4, é possível ter uma visão geral do número dessas instituições por 

estados no país, através de uma pesquisa que considerou todos os museus pertencentes ao 

Cadastro Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM10):  

 

                                                 
10 O IBRAM foi criado pela Lei Nº 11.906, DE 20 DE JANEIRO DE 2009, sendo uma autarquia federal, dotada 
de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério 
da Cultura. Esse instituto é responsável por formular políticas culturais para todos os museus brasileiros, 
buscando fortalecer esse setor. 
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Figura 4 - Cadastro Nacional de Museus – IBRAM / MINC, 2010 
Fonte: Instituto Brasileiro de Museus (2011a, p. 48) 

 

 

De acordo com a Figura 4, verifica-se que existe uma distribuição desigual dos 

museus no território nacional, pois grande parte dos mesmos estão concentrados nas regiões 

Sul e Sudeste, seguidas da região Nordeste e por último aparecem as regiões Centro-oeste e 

Norte. Também é possível perceber que o estado brasileiro com o maior número de museus, 

não situado nas regiões Sul e Sudeste, é o estado da Bahia, ocupando a sétima posição, no 

cenário nacional, com 152 museus. Esses dados demonstram a diferença do número de 

museus entre as regiões da federação, denotando a necessidade de um desenvolvimento de 

políticas públicas que priorizem ações para a criação e aprimoramento dos museus das regiões 

menos contempladas, permitindo que essas instituições possam se desenvolver igualmente em 

todo o país. São Paulo é o estado brasileiro que concentra o maior número de museus no país, 

perfazendo um total de 517, sendo que a sua capital, foco dessa pesquisa, de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Museus (2011b), possui 132, caracterizando-se como a cidade brasileira 

com o maior número dessas instituições.  
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2.1.1 OS MUSEUS EM SÃO PAULO 

 

 

O primeiro museu a entrar em funcionamento na cidade de São Paulo, o Museu 

Paulista, ficou conhecido popularmente como Museu do Ipiranga. Sobre essa instituição, o 

IBRAM nos diz:    

  

Aberta ao público no ano de 1895 na cidade de São Paulo, a unidade originalmente 
dedicava-se à História Natural, ramo do conhecimento amplamente difundido na 
época, e seu foco era essencialmente a pesquisa, além de possuir coleções de 
Etnografia, Paleontologia e Arqueologia (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
MUSEUS, 2011b, p. 445). 
 

 

O Museu Paulista, Figura 5, ainda continua em funcionamento, estando localizado no 

Parque da Independência, Bairro do Ipiranga, e desde o ano de 1963 foi integrado, como 

órgão, à Universidade de São Paulo (USP). A partir do século XX vários museus foram 

criados em São Paulo. Dentre esses, destacam-se: a Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 

1905; o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), em 1947; e o Museu de 

Arte Moderna de São Paulo (MAM), em 1948. Mais recentemente, no século XXI, destacam-

se: o Museu da Língua Portuguesa, em 2006; o Museu do Futebol, em 2008; e o Catavento 

Espaço Cultural da Ciência, em 2009. Esses museus se destacam por tratarem de assuntos 

diversos, como o patrimônio imaterial (Museu da Língua Portuguesa), a história, as 

personalidades e momentos marcantes do esporte mais popular do país (Museu do Futebol) e 

a ciência (Catavento Espaço Cultural da Ciência). Além disso, se destacam também por 

utilizar-se largamente da interatividade, assunto que será tratado mais adiante. 
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Figura 5 – Museu Paulista 
 

 

Com relação ao MASP e ao MAM, Santos (2004) ressalta que a criação desses 

espaços fez parte de investimentos privados que foram feitos na abertura de museus de arte no 

período pós II Guerra Mundial 

 

[...] a presença de empresários estrangeiros e dos poderosos grupos da imprensa que 
se formavam, como Estado de São Paulo e Diários Associados, foi responsável pelo 
investimento privado em museus de arte não só no eixo São Paulo – Rio de Janeiro, 
mas também em Campinas, Pernambuco e Paraíba (p. 57). 
 

 

A criação desses espaços está diretamente ligada à “[...] tentativa de diminuir o atraso 

educacional e cultural da população” (SILVA, 2008, p. 142), através do desenvolvimento 

cultural do povo brasileiro pela arte. Essa idéia, continua a autora, ia de encontro com as “[...] 

condições de vida precárias dos segmentos populares” (p. 143).  

Nessa mesma época, também foi criado o ICOM, em 1946, fazendo com que os 

museus ganhassem uma organização voltada para os seus interesses e servisse de ligação entre 

os diversos museus do mundo. Esse órgão serviu como mola propulsora para a criação e 

disseminação dessas instituições no Brasil, equiparando-os aos encontrados em todo o mundo 

Essa situação pode ser verificada na descrição feita pela conservadora do Museu Nacional de 

Belas Artes, Lygia Martins Costa, ao receber a convocação para se integrar ao ICOM: 
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Aminha relação com o Icom foi a mais imediata possível. Eu e a Regina Real 
éramos as mais ligadas ao Museu. Ela era a secretária do Museu, embora fosse 
técnica. Então chegou uma correspondência e ela disse: ‘Lygia, chegou aquilo que a 
gente sonhava’. Pois sempre conversávamos sobre a necessidade de termos acesso 
aos museus lá de fora; dizíamos que não podíamos continuar a não saber o que eles 
estavam estudando, o que eles tinham... essa falta de contato... presos aqui no nosso 
mundinho... Quando ela me mostrou aquela correspondência, eu disse: ‘Regina, era 
isso que nós estávamos buscando. Vamos ter a oportunidade de viajar, de ver os 
museus, mas que bom! Vamos levar isso a Oswaldo Teixeira já mastigado.’ E 
fomos... Naturalmente Oswaldo era um artista... (COSTA apud CRUZ, 2008, p. 6). 
 

 

Atualmente, no estado de São Paulo, as instituições museais recebem o apoio do 

Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP), que está sob a responsabilidade da Unidade de 

Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria da Cultura. Inicialmente esse órgão foi 

criado como o Sistema de Museus do Estado de São Paulo, pelo Decreto nº 24.634 de 13 de 

janeiro de 1986, e, no ano de 2011, através do Decreto n º 57.035, sua denominação foi 

alterada para SISEM-SP. 

De acordo com o Decreto n º 57.035, em seu Artigo 2º, inciso I, o SISEM-SP é 

responsável por “Apoiar tecnicamente os museus do Estado de São Paulo” (p. 1), sejam eles 

públicos ou privados. Esse apoio do SISEM-SP pode se realizar através de diversas 

atividades, como: capacitação dos profissionais de museus através de palestras, oficinas e 

cursos; disponibilização de exposições itinerantes, possibilitando que essas possam ser 

levadas para outras localidades; assistências técnicas museológicas, realizando diagnósticos e 

apresentando propostas para auxiliar na gestão dessas instituições, entre outras atividades. 

Com isso, busca-se fortalecer os museus desse estado brasileiro que mais possui unidades 

museais. Essa experiência de São Paulo deve ser incentivada e apoiada nos diversos estados 

da federação. 

Indo ao encontro das deliberações internacionais propostas pelo ICOM, o Brasil, em 

2009, sanciona a Lei nº 11.904/09, que institui o estatuto de museus. De acordo com essa lei, 

em seu artigo 1º, são considerados museus:  

 

As instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, 
interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, 
contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, 
técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da 
sociedade e de seu desenvolvimento (BRASIL, 2009, p. 1). 
 

 

Os museus da atualidade, tanto aqueles que pertencem ao setor privado quanto os do 

setor público, possuem como uma de suas principais características o livre acesso a todo tipo 
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de público. Essa conquista, vale destacar, foi alcançada ao longo do tempo. Todas essas 

mudanças fizeram com que esse espaço, aos poucos, assumisse a função de educar, o que 

anteriormente não fazia parte dos seus objetivos. 

 

 

2.2 MUSEU COMO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO 

 

 

Ao longo do desenvolvimento da humanidade e, consequentemente, do conhecimento 

historicamente acumulado, o museu paulatinamente consagrou-se como “guardião” dos bens 

culturais de um povo. Essa responsabilidade, em contrapartida, impôs-lhe um relevante papel 

social, proporcionando destaque entre as instituições de educação não formal. Burke (2003) 

vai ainda mais longe quando, ao descrever uma gravura de um museu de 1655, destaca a sua 

função educativa ao declarar: 

 

Crocodilos e peixes pendem do teto, urnas e bustos estão dispostos no chão, e o 
centro do recinto está repleto de gavetas. [...] também seria possível descrever um 
museu desse tipo como uma espécie de escola, ensinando o observador sobre o uso 
de materiais como madeira, metal, cerâmica etc.; e também sobre produtos de 
diferentes partes do mundo; prata de Potosi, porcelana da China, arcos e flechas do 
Império Otomano e do Brasil, múmias do Egito, textos chineses e japoneses escritos 
em ideogramas etc. (p. 170). 
 

 

Diversos trabalhos (ALLARD e BOUCHER, 1991; ALMEIDA, 1997; VALENTE, 

2003; KÖPTCKE, 2003; MARTINS, 2006) têm procurado discutir a função educativa do 

museu e a forma como esse pode auxiliar o processo educacional. 

De acordo com Allard e Boucher (1991 apud MARTINS, 2006), a formação da função 

educativa dos museus pode ser classificada em três etapas sucessivas. A primeira delas “[...] é 

marcada pela criação e inserção de museus em instituições de ensino formais, no caso, as 

universidades” (p. 21). Como exemplo, temos o Ashmolean Museum, da Universidade de 

Oxford, fundado em 1683 e cujo acesso estava restrito a “[...] estudiosos pertencente às elites 

inglesas com entendimento dos saberes de referência necessários para compreensão das 

exposições” (MARTINS, 2006, p. 21). Essa primeira etapa caracteriza-se por uma abertura 

muito restrita desses espaços que, apesar de trazer características próprias de uma instituição 

de pesquisa, permitia o acesso apenas a uma pequena parte da população, composta por 

especialistas e estudiosos.  
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A segunda etapa, descrita por Allard e Boucher (1991 apud MARTINS, 2006), é 

marcada pela entrada de um público mais diversificado, pertencente a classes sociais distintas. 

Essa transformação tem início no fim do século XIII e início do século XIX. Com relação a 

esse período, Köptcke (2003) ressalta que “O museu ‘ideal’ do século XIX era um espaço de 

vulgarização, de difusão e de aculturação inserido num esforço geral de modernização da 

sociedade” (p. 108). Apesar dessas mudanças, esse continuou sendo um espaço restrito a 

visitantes com conhecimentos que permitiam a compreensão dos objetos expostos e, 

complementa a autora, a ação educativa “[...] consistia em visitas guiadas e no empréstimo de 

alguns objetos às instituições de ensino” (p. 108). Contudo, já é possível verificar uma 

preocupação com o viés educativo dessas instituições. 

Segundo Almeida (1997), foi somente no final do século XIX que a missão educativa 

dos museus apareceu de forma mais concreta, na Europa, com a “criação de departamentos de 

educação nos museus” (p. 50), sendo criado em 1880 o serviço educativo permanente do 

Museu do Louvre, em Paris. Todavia, complementa ainda a autora, somente “A partir de 1920 

foram realizadas diversas experiências pedagógicas nos EUA que iriam firmar 

definitivamente a função educativa como fundamental para os museus” (p. 50). 

Com relação a esse plano educativo, Valente (2003) indica que, a partir da década de 

30, “O museu passou a ampliar o espaço público para a experimentação e a explorar temáticas 

diversas” (p. 38). Essa ampliação pode ser vista com o surgimento de museus de ciência, na 

época, como o Palais de La Découverte, em Paris, no ano de 1935. Sobre a criação deles, 

Valente (2003) afirma que:  

 

Esses espaços deram origem aos museus interativos que, usando modelos 
mecânicos, permitiam ao público interagir com a exposição, movimentando-a, 
manuseando manivelas e apertando botões. Assim, ao mesmo tempo que 
consolidava definitivamente a abertura do museu a todo tipo de público, afirmava-se 
a preocupação educativa da instituição (p. 38). 
 

 

A terceira etapa do papel educativo desse espaço, de acordo com Allard e Boucher 

(1991 apud MARTINS, 2006), é caracterizada pela chegada de grupos escolares aos museus, 

pois, “A partir dos anos 1960, motivados principalmente pelo movimento da Nova 

Museologia, verifica-se um importante desenvolvimento dos panoramas educativos, 

principalmente aqueles voltados aos grupos escolares” (MARTINS, 2006, p.23). 

Esse movimento permitiu que os museus cada vez mais ganhassem um status de 

instituições colaboradoras no processo de educação, contribuindo com a escola e permitindo 
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que os alunos pudessem visitá-los com um plano elaborado de educação. Ademais, 

possibilitou que houvesse uma aproximação entre esses espaços e as escolas, propiciando 

parcerias entre eles, trazendo o museu para participar ativamente do processo educacional. 

É importante salientar que, apesar de poder participar do processo de ensino 

aprendizagem, os museus não são escolas, no sentido formal da palavra. Eles podem atuar 

como um parceiro efetivo dessas, complementando atividades escolares, confrontando-as ou 

mesmo trazendo informações de uma forma diferente da que se apresenta no espaço escolar. 

Com relação a esse relacionamento entre a escola e o museu, Almeida (1997) afirma que “[...] 

os museus tem potencial para provocar uma experiência de aprendizagem que vai além da 

simples complementaridade do ensino escolar e que ocorre por meio de estratégias e métodos 

diferentes daqueles utilizados na escola” (p. 51). 

Ainda sobre essa relação, vale destacar o papel do professor. Ele é fundamental para o 

sucesso da visita dos grupos escolares, pois deve saber o que vai encontrar no ambiente do 

museu para poder estabelecer relações com os assuntos que estão sendo desenvolvidos em 

sala de aula, tanto durante a preparação da visita quanto no momento posterior a essa. 

Köptcke (2003) ressalta que “[...] o professor deve visitar a exposição antes de organizar sua 

visita e, se possível, conversar com os responsáveis do serviço pedagógico da exposição” (p. 

121). O contato anterior do professor com o museu possibilita que os profissionais que nele 

trabalham possam conhecer melhor o público que irá participar da visita e os principais 

objetivos estipulados para a aprendizagem dos alunos. 

No Quadro 1, a seguir, Allard et. al. (1994) propõe um modelo de organização da 

visita a ser feita ao museu pelo público escolar. Esse modelo é composto de três etapas 

(preparação, realização e acompanhamento), que ocorrem em três momentos (antes, durante e 

depois da visita) distribuídos entre esses dois locais (escola e museu). 

 

Quadro 1 - Um processo museu escola 
 

O processo museu escola 

Antes Escola Preparação 
Desenvolvimento 
de questões 

Integração do 
objeto 

Durante Museu Realização 
Dados, coleta e 
análise 

Observação do 
objeto 

Depois Escola Acompanhamento Análise e síntese 
Apropriação do 
objeto 

 
Fonte: ALLARD et all, 1994, p. 6, tradução nossa 
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O modelo proposto no Quadro 1 tem como foco estimular o processo de aprendizagem 

e se inicia através da criação do questionamento de um objeto ou atividade, seguido da 

observação, a fim de procurar respostas aos questionamentos criados, e finaliza com a 

apropriação do objeto, em que o aluno pode enfim chegar às suas conclusões. A ideia desse 

modelo é que o processo de aprendizagem inicia-se na escola e não termina com a visita ao 

museu, mas sim em um momento posterior, na própria escola. Complementando esse modelo 

apresentado, Grinspun (2004) salienta que, para que o aprendizado ocorra de forma 

apropriada, é importante que o aluno esteja ciente de todas as etapas dessa visita, desde a sua 

preparação, sabendo o que vai encontrar e como será feita, até o processo de retorno à escola. 

Essa parceria entre o museu e a escola, no que tange à visitação de grupos escolares, 

deve contemplar a necessária formação dos professores para uma utilização mais ampla dos 

espaços museais, pois, como foi visto, o professor possui um importante papel de mediar o 

que está sendo oferecido no museu com o programa oferecido na escola. Para isso, ele pode 

contar com a ajuda dos educadores desses espaços, que estão cada vez mais preparados para 

poder acompanhar essas visitas, ajudando o professor e os alunos a explorar mais 

profundamente as exposições. 

 

 

2.2.1 DESESCOLARIZAÇÃO DO MUSEU 

 

 

Como descrito no capítulo 1, o museu, diferentemente da escola, situa-se no contexto 

da educação não formal, estando, portanto, fora da que é dita formal, que ocorre dentro dos 

muros escolares. No entanto, a escolarização dessa instituição tem sido tema de diversas 

pesquisas (LOPES, 1991; VAN-PRAET e POUCET, 1992; SIMAN, 2003), pois em muitas 

situações tem-se buscado reproduzir nos espaços museais o que ocorre no contexto escolar. 

De acordo com Lopes (1991), essa escolarização é o “[...] processo de incorporação 

pelos museus das finalidades e métodos do ensino regular” (p. 449). Ela ocorre, 

principalmente, porque esses espaços têm como seu principal público os grupos escolares, 

com isso alguns museus buscam se adaptar a esse público e acabam trazendo para essas 

visitas o formato utilizado na escola. Ademais, a própria escola tem responsabilidade sobre 

essa escolarização, pois, como ressalta Siman (2003), a “[...] escola também escolariza os 

museus ao reproduzir, em suas visitas a esses, as mesmas práticas e rituais que utiliza no seu 

próprio espaço” (p. 186). A fim de evitar essa reprodução da sala de aula no ambiente museal, 
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é necessário que o professor conheça o espaço para o qual está levando os alunos para visitar 

e, de preferência, tenha participado de cursos e/ou formações oferecidas pela instituição, 

podendo planejar a visita e, com isso, transformar esse ambiente em um espaço educativo 

divertido, interessante e propício a trazer conhecimentos de forma diferente daquela que 

ocorre na escola. 

No quadro a seguir, Allard et. al.(1996, apud Marandino, 2001) busca mostrar a 

diversidade existente entre os ambientes do museu e da escola. 

 

 

Quadro 2 – Relação museu / escola 
 

ESCOLA MUSEU 

Objeto: instruir e educar Objeto: recolher, conservar, estudar e 
expor 

Cliente cativo e estável Cliente livre e passageiro 
Cliente estruturado em função da idade ou 

da formação 
Todos os grupos de idade sem distinção 

de formação 
Possui um programa que lhe é imposto, 

pode fazer diferentes interpretações, mas é 
fiel a ele 

Possui exposições próprias ou itinerantes 
e realiza suas atividades pedagógicas em 

função de sua coleção 
Concebida para atividades em grupos 

(classe) 
Concebido para atividades geralmente 

individuais ou de pequenos grupos 
Tempo: 1 ano Tempo: 1h ou 2h 

Atividade fundada no livro e na palavra Atividade fundada no objeto 
 
Fonte: Allard et all (1996, apud Marandino, 2001), p. 87-88 

 

 

Apesar de ser um quadro que traz uma síntese das duas instituições, é possível 

perceber diferenças que fazem com que cada uma deva ser tratada de forma particular, de 

acordo com as suas características. Enquanto na escola há o período de um ano para trabalhar 

os conteúdos e metodologias, a visita ao museu é realizada no tempo de uma a duas horas. 

Esse é um dos exemplos da impossibilidade em se empregar nos dois ambientes a mesma 

forma de construção do conhecimento. Ademais, no espaço museal, o estudante está mais 

livre para explorar as coleções, podendo interagir com elas, diferentemente da escola, onde o 

ensino possui uma estrutura mais rígida. 

É importante salientar que a crítica à escolarização do museu não está relacionada ao 

termo escolarização, pois concordamos com Soares (1999) quando ela ressalta que:  
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Não há como ter escola sem ter escolarização de conhecimentos, saberes, artes: o 
surgimento da escola está indissociavelmente ligado à constituição dos “saberes 
escolares”, que se corporificam e se formalizam em currículos, matérias e 
disciplinas, programas, metodologias, tudo isso exigido pela invenção, responsável 
pela criação da escola de um espaço de ensino e de um tempo de aprendizagem (p. 
21). 

 

 

Nossa crítica está relacionada ao fato de o museu trazer para o seu interior as práticas 

existentes no contexto escolar, visto que as duas instituições são distintas e com 

características diversas. Nesse âmbito, a instituição museal pode trazer inúmeras 

contribuições para a educação, ajudando a construir o conhecimento dos seus visitantes, pois  

 

[...] trata-se de os museus serem valorizados como mais um espaço, mesmo 
institucional – e por isso com seus limites – de veiculação, produção e divulgação de 
conhecimentos, onde a convivência com o objeto – realidade natural e cultural – 
aponte para outros referenciais para desvendar o mundo (LOPES, 1991, p. 454). 
 

 
É preciso que o museu e a escola busquem evitar que a visita dos grupos escolares ao 

espaço museal se transforme em uma mera extensão das práticas existentes na escola, 

procurando explorar os potenciais de cada uma dessas instituições. Essa prática permite que o 

museu possa trabalhar de forma complementar às atividades pedagógicas desenvolvidas no 

contexto escolar, como ressalta Van-Praet e Poucet (1992), ao afirmar que “[...] a solução 

pode ser encontrada em termos de complementaridade e de parceria” (p. 2, tradução nossa), 

não sendo, portanto, uma oposição nem uma substituição das ações que ocorrem na sala de 

aula. Essa parceria com a escola significa uma abertura do espaço museal para um 

atendimento especializado ao público escolar, possibilitando que os alunos possam vivenciar  

 

[...] experiências de aprendizagem diferentes daquelas tradicionalmente 
privilegiadas na sala de aula, o contato direto com o objeto, a apresentação temática, 
o princípio de interatividade, fazem das exposições espaços pedagogicamente 
inovadores favorecendo outras relações entre aquele que aprende e o objeto de 
aquisição cognitiva, afetiva, social ou outra (KÖPTCKE, 2003, p. 112). 
 

 

Portanto, fica clara a contribuição que os museus podem dar para a construção do 

conhecimento do público que os visita, seja ele escolar ou não, através de experiências 

prazerosas e inovadoras que podem ocorrer de forma complementar à que ocorre nas escolas, 

fazendo com que não se tornem um mero substituto do ambiente escolar, pois devem ser  
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[...] valorizados como mais um espaço, mesmo que institucional – e por isso com 
seus limites – de veiculação, produção e divulgação de conhecimentos, onde a 
convivência com o objeto – realidade natural e cultural – aponte para outros 
referenciais para desvendar o mundo (LOPES, 1991, p. 454). 

 

 

Além disso, como visto anteriormente, é necessário haver um acompanhamento, uma 

mediação em uma visita ao museu, para que o público possa melhor compreender os temas 

propostos na exposição. Mas o que é mediação? E quais os tipos de mediação encontramos 

nesse ambiente? No próximo capítulo iremos tratar desse assunto. 
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CAPÍTULO 3 – MEDIAÇÃO E INTERATIVIDADE NOS ESPAÇOS MUSEAIS 

 
 

Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre 
si, mediatizados pelo mundo.  

Paulo freire 

 
 
3.1 MEDIAÇÃO 

 

 

De acordo com o dicionário Houaiss, a palavra “mediação” provém do latim mediatio, 

que significa ato ou efeito de mediar. Já no dicionário Aurélio, o termo significa uma 

“Relação que se estabelece entre duas coisas, ou pessoas, ou conceitos, etc., por meio de uma 

terceira coisa, ou pessoa, ou conceito, etc.” (2004, p.1299). 

Garcia (2004) completa essa definição quando ressalta os diversos usos e sentidos que 

esse vocábulo ocupa nos diferentes domínios do conhecimento, seja na ciência ou na religião,  

 

[...] entrou para o dicionário de língua portuguesa em 1670, sendo entendido como o 
ato ou efeito de mediar, ato de servir de intermediário entre pessoas, grupos, 
partidos, a fim de dirimir divergências ou disputas; é o processo pelo qual o 
pensamento generaliza os dados apreendidos pelos sentidos [...] Encontra-se o termo 
mediação na astronomia, que determina o momento de culminação de um astro. Já 
na religião, ele identifica a intercessão junto a um santo, a uma divindade, para obter 
proteção. Numa perspectiva jurídica, mediação é um procedimento que objetiva 
promover a aproximação de partes interessadas na consolidação de um contrato, um 
negócio, um procedimento que visa à composição de um litígio, de forma não 
autoritária, pela interposição de um intermediário entre as partes em conflito (p. 25). 

 

 
Pode-se perceber que o termo “mediação” assume variadas conceituações de acordo 

com o contexto em que está inserido. Porém todas elas possuem um ponto em comum, que é a 

presença de um terceiro elemento em uma relação – o elemento mediador. Em acordo com 

essa afirmação, Oliveira (1995) ressalta que a mediação “[...] é o processo de intervenção de 

um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser 

mediada por esse elemento” (p. 26). 

No nosso caso, em específico, interessa compreender a mediação no contexto dos 

museus, mas para entendê-la é preciso compreender como seu conceito é aplicado na 

psicologia, conceito esse proposto inicialmente por Vygotsky (DIAZ, 2011) e que tem papel 

fundante na aprendizagem. Molon (1995) nos mostra que a questão está presente em toda a 
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análise teórico-metodológica de Vygotsky, porém essa autora ressalta que “[...] garimpar a 

obra acessível de Vygotsky procurando a definição do conceito de mediação é uma tarefa 

bastante difícil, mesmo porque não é um conceito, é um pressuposto norteador de todo o seu 

arcabouço teórico-metodológico” (p. 143). 

De acordo com Molon (1995), a presença física do outro em uma relação não garante 

a mediação, “[...] não é a corporeidade do outro que estabelece a relação mediatizada, mas a 

mediação ocorre através dos signos, da palavra, da semiótica, dos instrumentos de mediação” 

(p. 143). Portanto, pode-se considerar que a mediação pressupõe uma relação que se 

estabelece entre duas ou mais pessoas. 

Vygotsky distinguiu dois tipos de elementos mediadores: os instrumentos e os signos. 

Com relação ao instrumento, Oliveira (1995) explicita que é “[...] um elemento interposto 

entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de transformação 

da natureza” (p. 29), já quanto aos signos, essa mesma autora descreve que “São ferramentas 

que auxiliam nos processos psicológicos e não nas ações concretas, como os instrumentos” (p. 

30). Complementando essa definição, Pino (2000) pontua que “[...] o que caracteriza o signo é 

ser um meio inventado pelos homens para representar-se a realidade, material ou imaterial, de 

maneira a poder compartilhar entre si o que sabem a respeito dela” (p. 45). 

Fazendo uma analogia entre os instrumentos e os signos, Vygotsky (1991) ressalta 

que: 

 

A invenção e o uso de signos como meios auxiliares para solucionar um dado 
problema psicológico (lembrar, comparar coisas, relatar, escolher, etc.) é análoga à 
invenção e uso de instrumentos, só que agora no campo psicológico. O signo age 
como um instrumento da atividade psicológica de maneira análoga ao papel de um 
instrumento no trabalho (p. 59-60). 
 

 

Portanto, pode-se afirmar que ambos – instrumento e signo – foram criados com o 

mesmo objetivo: auxiliar o homem em algumas tarefas, através de diferentes caminhos. Como 

exemplo do uso de instrumentos, pode-se citar um machado sendo usado para cortar uma 

árvore. O homem, utilizando-se do instrumento (machado), consegue modificar o objeto 

(árvore), deixando-o diferente da sua forma anterior. Já o signo “[...] não modifica em nada o 

objeto da operação psicológica. Constitui um meio da atividade interna dirigido para o 

controle do próprio indivíduo; o signo é orientado internamente” (VYGOTSKY, 1991, p.62). 

Oliveira (1995) destaca que o signo, de natureza psicológica, pode ser utilizado tanto 

para representar um objeto quanto uma pessoa ou ideia. Continua a autora, exemplificando 
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que “Assim como um nó num lenço pode representar um compromisso que não quero 

esquecer, minha idéia de ‘mãe’ representa a pessoa real da minha mãe e me permite lidar 

mentalmente com ela, mesmo na sua ausência” (p. 35). 

Diante do exposto, pode-se dizer que a mediação nos espaços museais pode ser 

realizada tanto por ferramentas quanto por signos, ela é composta pela relação do público com 

os objetos em exposição e pela relação desses com outros indivíduos, trazendo significações 

diferenciadas para a exposição e para o processo de entendimento e apropriação da mesma 

por parte dos visitantes. 

 

 

3.1.1 MEDIAÇÃO EM MUSEUS 

 

 

Quando visitamos um museu, nem sempre conseguimos entender o real significado 

dos objetos que ali estão expostos. Nesse momento necessitamos da interferência de um 

“terceiro elemento”, ou seja, de um elemento mediador entre o visitante e esses objetos 

expostos e, nesse contexto, insere-se a mediação.  

Nos museus da atualidade, são várias as formas de comunicação utilizadas com esse 

objetivo: painéis de texto ou imagem, recursos multimídia, aparatos interativos e a mediação 

humana são alguns exemplos. Essas formas de comunicação podem aparecer isoladamente ou 

combinadas. No caso das visitas escolares guiadas, a mediação humana é o elemento principal 

encontrado, caracterizando-se por aquela que é feita pelos profissionais do museu 

responsáveis por acompanhar o público durante a sua estadia na instituição. 

As visitas escolares guiadas ou orientadas, foco dessa pesquisa, estão presentes na 

grande maioria dos museus na atualidade e representam uma das principais atividades dessas 

instituições. De acordo com Grispun (2000), essas acontecem desde o século XVIII, mas sua 

disseminação ocorreu a partir do século XX. Complementando essa afirmação, Marandino e 

Martins (2005) descrevem que, atualmente, 

 

A visita guiada é uma das atividades mais populares nos museus de todo mundo. 
Quase todas as exposições que acontecem nas instituições museais, sejam aquelas 
mais interativas ou as mais tradicionais, contam com esse recurso para facilitar a 
comunicação entre o patrimônio exposto e o público (p. 78). 
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De acordo com Grinder e McCoy (1998, apud GRISPUN, 2000), existem três 

possíveis tipos de visitação monitorada: a visita-palestra; a discussão dirigida; e a visita 

descoberta. A visita-palestra se caracteriza por ter o formato de uma palestra, proferida por 

um especialista da área, e nela “O monitor fala a maior parte do tempo, oferecendo 

informações e dando pouca oportunidade ao visitante de interagir” (GRISPUN, 2000, p. 48). 

Esse tipo de visita é mais adequada para o público adulto, que está interessado no tema 

abordado pelo monitor e, devido à sua maturidade, possui, continua o autor, “[...] mais 

conhecimento para interagir com informações mais aprofundadas” (p. 48). 

Outro tipo de visitação é a discussão dirigida, na qual é necessária a participação do 

público. O educador interage mais com os visitantes através de uma explanação e por meio de 

perguntas feitas durante o seu discurso. Grispun (2000), ao relacioná-la com a visita-palestra, 

ressalta que “A estrutura para adquirir insights e novos conhecimentos não é mais centrada no 

monitor que dá uma visita-palestra, mas na discussão do grupo, pois os visitantes têm a 

oportunidade de ouvir e aprender com as idéias de seus colegas” (p.49).  

E, por fim, tem-se a visita-descoberta, na qual o educador é responsável por propor 

atividades ou gerar questões e, com isso, estimular os visitantes a explorarem o ambiente do 

museu, a fim de chegar a conclusões a respeito do que foi proposto. É importante salientar 

que, de acordo com Grispun (2000), nela o educador continua a ter controle sobre as 

atividades do grupo, estimulando as atividades e direcionando-as para atingir os objetivos da 

visita. 

Esses tipos de visitas podem acontecer de forma combinada, não existindo a 

necessidade de que ocorram isoladamente, sendo, portanto, possível aproveitar as vantagens 

que cada uma delas proporciona para a aprendizagem dos visitantes. 

Para que essas possam ocorrer da forma que se deseja, é necessário que exista um 

profissional qualificado para realizá-las. Então, pode-se questionar: quem é esse profissional, 

responsável pela mediação humana, que tem a função de orientar o professor e as turmas 

escolares, durante as visitas ao museu, fazendo com que essas possam ser as mais proveitosas 

possíveis? 

 

3.1.2 MEDIAÇÃO HUMANA 

 

 

Os profissionais responsáveis pelo atendimento e que estão em contato direto com o 

público nos museus têm recebido diversas designações, tais como: mediadores, facilitadores, 
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monitores, guias, animadores, funcionários encarregados de laboratórios didáticos (RODARI 

e MERZAGORA, 2007), além da designação de educador de museu. Entre as designações 

mais citadas, destacamos: mediadores e educadores. A sua função básica é possibilitar que o 

público possa estar mais próximo do conteúdo exposto nos museus, trazendo a linguagem da 

exposição para a linguagem daquele público visitante. 

A função educativa do museu tem ganhado força e, com isso, tem se fortalecido o 

papel do educador nesse espaço. A pessoa que trabalha nessas instituições é responsável pela 

aproximação do público à exposição. Essa responsabilidade tem crescido continuamente, 

fazendo até com que os educadores passem a ter um treinamento mais elaborado para poder 

atender às pessoas que frequentam esses locais. Como ressalta Marandino (2008a), “É por 

meios dos mediadores que os visitantes conhecem os museus nos seus aspectos de conteúdo, 

mas também a sua organização, a sua arquitetura e a sua função social” (p. 5). 

Ribeiro e Frucchi (2007) destacam que é necessário preparar o mediador para cumprir 

a sua missão, de acordo com as características de cada museu, pois esse ocupa um importante 

papel que envolve não apenas o domínio dos conhecimentos ligados à exposição, mas 

também uma certa formação didática que o permita adequar linguagem, ciência, tecnologia e 

ludicidade aos interesses do público,  

 

A compreensão e interpretação de conteúdos, o domínio de conceitos e o 
estabelecimento do diálogo com o público em diferentes linguagens, a leveza na 
abordagem de temas complexos e de difícil entendimento, o conhecimento de 
processos, resultados e produtos científicos e tecnológicos, a ludicidade e 
interatividade com o público, o incentivo à curiosidade [...] (p. 69). 
 

 

De acordo com o que foi descrito, anteriormente, pode-se verificar que a mediação dos 

educadores no museu permite que os visitantes possam ter acesso às informações e conteúdos 

(talvez por si só não tão claros na exposição) que dão significado àquilo que seus elaboradores 

gostariam de transmitir ao público visitante. Com isso, o trabalho do mediador pode colaborar 

para “[...] tornar uma visita significativa, preenchendo o vazio que muitas vezes existe entre o 

que foi idealizado e a interpretação dada pelo público ao que está exposto” (QUEIROZ et al., 

2002, p.78). 

Ao discorrer sobre a importância desse profissional, Grispun (2000) descreve que eles 

são  
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[...] a “fala” e o “ouvido” da exposição. Mas não uma “fala” aleatória e espontânea. 
É a fala de quem conhece os conceitos da exposição, mas sobretudo conhece os 
modos de uma fala que não se apóia em verdades, mas que faz emergir sentido na 
intersecção entre os contextos daquilo que está exposto e as interpretações de cada 
sujeito fruidor (p. 46). 
 

 

Ainda sobre esse aspecto, Rodari e Merzagora (2007) consideram que esses 

mediadores, mais do que o ouvido da exposição, são os ouvidos das pessoas que administram 

o museu, para poder escutar a voz do público, pois “Todos os dias, em todo o mundo, eles 

ouvem milhões de visitantes. Eles sabem, ou têm o potencial para saber, quais são as 

questões-chave, as maiores esperanças e as mais fortes preocupações a respeito do 

desenvolvimento científico e tecnológico” (p. 10). 

Mais do que o contato com os visitantes, a função de mediador de museu tem 

assumido outros importantes papéis no contexto museal. Marandino (2008b) afirma que esses 

profissionais “[...] devem estar envolvidos não só na elaboração das ações, mas na pesquisa e 

avaliação das mesmas, além de conhecer e participar das diferentes dimensões da instituição” 

(p. 1). Concordando com essa importância, Ribeiro e Frucchi (2007) salientam que “São os 

mediadores os personagens que acumulam competências e habilidades, tornando mais 

significativa a experiência de aprendizagem nos museus” (p. 69). Com essa experiência do 

contato direto com os visitantes, os mediadores são capazes de tornar a visita ao museu uma 

atividade cada vez mais produtiva, no que tange ao aprendizado, e podem aprofundar o 

entendimento das pessoas (com relação à exposição) que visitam esse local. 

Mas, afinal, o papel que o mediador assume durante a visita é o de um professor? Ele 

deve assumir as funções inerentes a esse profissional, como ocorre no contexto escolar? 

Apesar do reconhecimento da importância do museu como um espaço propício à 

aprendizagem e da importância dos seus educadores nesse processo, Cazelli et al. (2003) 

ressaltam que é importante estar atento para o fato de que: 

 

Museus não são escolas e mediadores não são professores. Conhecer como 
professores utilizam o espaço do museu e como os profissionais da área educativa 
desenvolvem suas atividades de mediação – identificando os saberes que estão 
presentes nesses processos – se constituem um campo de investigação necessário (p. 
101). 
 

 

Fica claro que não é papel do educador de museu substituir o professor, mas sim servir 

como um mediador entre o público e a exposição. É importante que esse profissional, mesmo 

com a presença do professor, acompanhe a visita, pois ele conhece o objeto que ali está 
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exposto e está preparado para oferecer experiências desafiadoras para os alunos poderem 

explorar melhor esses objetos. O professor, nesse processo, tem condições de trazer para essa 

visita assuntos que estão sendo discutidos em sala de aula e que podem ser vistos e explorados 

de uma maneira, muitas vezes, mais prazerosa. 

O mediador também deve estar preparado para tornar a visita um processo prazeroso, 

buscando não deixar o visitante cansado, e sim motivado pela exposição que está sendo 

mostrada. Para isso, deve considerar que o público “[...] não deve ser exposto a longos 

períodos de exposição oral, não deve ser submetido à leitura de textos imensos, mas deve, 

sim, saber se localizar, se sentir à vontade para interagir, podendo dialogar com seus pares e 

com o mediador” (MARANDINO, 2008a, p. 20).  

Portanto, é preciso entender a importância desse profissional para o bom 

desenvolvimento de uma visita ao museu e, a partir desse entendimento, investir na sua 

formação continuada, proporcionando uma melhor qualificação e, consequentemente, maiores 

possibilidades de tornar esses eventos um momento de aprendizado através de práticas 

eficazes. 

Essa preparação do mediador tem sua importância na medida em que esse profissional 

é responsável pela comunicação do museu com todos os públicos que o visitam, e é isso o que 

aumenta a complexidade dessa função, pois cada visitante tem níveis variados de 

conhecimento e expectativas diferentes com relação à visita. Com isso, esse profissional deve 

estar atento ao público que está atendendo para poder encontrar formas de atingir o melhor 

resultado na sua mediação, não importando a que tipo de pessoa ele se dirige. 

Apesar da importância da mediação humana, é necessário estar atento ao fato de que a 

exposição não deve depender exclusivamente do educador da instituição museal para ser 

compreendida. É necessário existir outras formas de mediar a relação do objeto em exposição 

com o público, não se restringindo, unicamente, a esse profissional.  

Portanto, uma mostra deve ser preparada de acordo com os seus objetivos, de forma a 

permitir os tipos de mediação que forem considerados ideais para o público. Em algumas 

situações, a exposição é preparada considerando a necessária mediação dos educadores de 

museu para o seu perfeito entendimento, assim como acontece quando existem determinados 

aparatos interativos que necessitam da manipulação e mediação desse profissional para que 

algumas experiências possam ser realizadas, o que exige a obrigatoriedade da sua presença. 

Ao se falar sobre visita a museus, uma das palavras que aparece com grande força é 

interatividade. Mas afinal, o que é interatividade? Como ela pode ocorrer no ambiente dos 

museus? 
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3.2 INTERATIVIDADE 

 

 

Quando nos referimos ao termo interatividade, sempre nos vem à cabeça o termo 

“interação”. Com isso a pergunta que aparece é: interação e interatividade têm o mesmo 

significado? 

Na literatura especializada, vários autores (WAGNER, 1994, 1997; LEMOS, 1997; 

SILVA, 2001, 2010) vêm tratando dos conceitos de interatividade e da sua relação com a 

interação. Wagner (1994) amplia essa discussão considerando que as interações “[...] são 

eventos recíprocos que exigem pelo menos dois objetos e duas ações. Interações ocorrem 

quando esses objetos e eventos são mutuamente influenciados um pelo outro” (p. 8, tradução 

nossa). Já com relação à interatividade, Wagner (1997) salienta que ela existe quando a 

tecnologia está envolvida. Pode-se verificar que os dois termos têm praticamente o mesmo 

significado, distinguindo-se pelo fato de a interatividade estar atrelada à utilização de 

tecnologias. 

De acordo com Silva (2001), a interatividade é um conceito da área de comunicação, 

que pode ocorrer entre pessoas, entre pessoas e máquinas e entre um usuário e um serviço. 

Com relação à origem dessa palavra, o autor relata que: 

 

O termo apareceu na década de 1970 no contexto da crítica à mídia unidirecional e 
virou moda a partir de meados dos anos 80 com a chegada do computador com 
múltiplas janelas (windows) em rede. Janelas que não se limitam à transmissão. Elas 
permitem ao usuário adentramento labiríntico e manipulação de conteúdos (p. 1). 

 

 

A mídia unidirecional, a que se refere à citação acima, está relacionada à comunicação 

que ocorre no trânsito de uma mensagem, ou seja, é o processo de emissão e recepção dessa 

em um único sentido. Esse trânsito é um processo de via única no qual se estabelece uma 

comunicação. A mensagem que trafega é domínio do emissor, e o receptor serve apenas para 

recebê-la, não tendo nenhuma influência sobre ela. No entanto, quando se fala de interação ou 

interatividade, subentende-se como uma situação de comunicação aquela em que o emissor e 

o receptor são cocriadores da mensagem, na qual tanto um quanto o outro permutam os 

lugares de ação, podendo ambos influenciar no processo comunicacional. 
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O termo interatividade é muito mais recente do que o termo interação. Ao destacar a 

antiguidade do segundo termo em relação ao posterior aparecimento do primeiro, Multigner 

(1994 apud SILVA, 2010) ressalta que “o conceito de ‘interação’ vem da física, foi 

incorporado pela sociologia, pela psicologia social e finalmente, no campo da informática 

transmuta-se em ‘interatividade’ ” (p. 111). 

Também em relação ao surgimento do vocábulo interatividade, Silva (2010) salienta 

que esse “[...] foi posto em destaque com o fim de especificar um tipo singular de interações, 

e tal atitude justifica-se pelo fato do termo interação ter se tornado tão vasto a ponto de não 

mais suportar uma especificidade” (p. 112). Ampliando essa descrição, Lemos (1997) 

argumenta que o sentido que existe na atualidade a respeito desse termo “[...] nada mais é que 

uma nova forma de interação técnica, de cunho ‘eletrônico-digital’, diferente da interação 

‘analógica’ que caracterizou os media tradicionais” (p. 1).  

A utilização do termo interatividade, em muitas situações da atualidade, tem sido feita 

de forma indiscriminada, fazendo com que esse perca um pouco do seu sentido, 

principalmente quando se refere à exposição e à venda de produtos que são descritos como 

interativos, sem ter a preocupação com o verdadeiro sentido desse vocábulo. Com relação a 

esse uso indiscriminado, Machado (1997) declara que o termo 

 

[...] se presta às utilizações mais desencontradas e estapafúrdias, abrangendo um 
campo semântico dos mais vastos, que compreende desde salas de cinema em que as 
cadeiras se movem até novelas de televisão em que os espectadores escolhem (por 
telefone) o final da história. Um terreno tão elástico corre o risco de abarcar tamanha 
gama de fenômenos a ponto de não poder exprimir coisa alguma” (p. 250). 
  

 

Com isso, é preciso estar atento para as formas e usos do vocábulo interatividade, 

evitando entrar numa lógica de mercado em que ser interativo é apenas uma forma de mostrar 

que os produtos são atuais, buscando sua maior aceitabilidade. 

Na atualidade, interatividade tem sido “[...] a palavra de ordem nos museus de ciência, 

permitindo ao visitante uma percepção a mais próxima possível da realidade científica” 

(PAVÃO e LEITÃO, 2007, p. 40). Mas é possível perceber que essa palavra não está presente 

apenas nos museus de ciência, ela tem se expandido e já faz parte do cotidiano de grande 

parte dos museus atuais. 
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3.2.1 INTERATIVIDADE NOS MUSEUS 

 

 

Com relação ao surgimento do conceito de interatividade nos museus, Falcão et al. 

(2003) descreve que esse começa a aparecer em oposição à forma de comunicação que era 

predominante nos museus (a contemplação), permitindo que os visitantes possam “[...] 

desencadear um comportamento reativo por parte dos aparatos expostos” (p. 189). 

O mesmo autor também salienta que o primeiro museu a usar essa nova forma de 

comunicação foi o Deutschs Museum, fundado em 1903, em Munique, na Alemanha, onde o 

visitante poderia acionar o aparato à sua frente, fazendo com que o objeto pudesse funcionar. 

Esse tipo de aparato ficou conhecido como “modelo Push Button de interação” (FALCÃO ET 

AL, 2003, p. 190). Da mesma forma que esse museu, “[...] o Science Museum de Londres 

(1927) e o Museum of Science and Industry, dos EUA (1933), aplicaram os princípios da 

interatividade em suas exposições como uma forma de cativar seus públicos e conduzi-los à 

assimilação de certos conceitos científicos” (SÁPIRAS, 2007, p. 31). Cazelli (1992) 

acrescenta, afirmando que: 

 

Enquanto o velho museu de ciência se contentava em exibir seus objetos históricos 
protegidos por caixas de vidro em filas intermináveis, o novo museu de ciência se 
mostrava atraente e estimulante com suas máquinas modernas em funcionamento. 
As referências não eram mais do tipo “aqui está um velho motor” e, sim, “veja o que 
acontece ao apertar o botão ou girar a manivela” (p. 14). 
 

 

A forma de o público lidar com os museus mudou com a introdução desses novos 

aparatos tecnológicos. Ainda segundo Cazelli (1992),  

 

A opção por estimular o visitante a participar de suas exposições e atividades, 
apertando botões, girando manivelas, manuseando equipamentos, foi passo 
determinante para a interação direta com o público. Daí, até mesmo, a nomenclatura 
museus interativos de ciência procedente dessa tentativa de diálogo. A norma “não 
tocar nos objetos”, rigorosa nos museus tradicionais, é abolida nesses centros. Tudo 
o que vai ser exposto é concebido e organizado com fins educacionais. A dimensão 
educativa própria das exposições, tanto permanentes como temporárias, é 
completada por atividades paralelas: sessões de vídeos, filmes, jogos em 
computadores, etc. (p. 15). 
 

 

Na Figura 6, tem-se um exemplo de um aparato denominado de “ilusões de cor”, que 

funciona no modelo Push Button de interação. Nesse, basta pressionar um botão para que o 
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disco comece a girar e então é possível verificar que, à medida que a velocidade de rotação do 

disco vai aumentando, as cores vão se fundindo e surgem outras que não estavam presentes 

nele, quando se encontrava parado. 

 

 

 
 

Figura 6 – Experimento ilusões de cor do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. 
 

 

Essa forma de relação do visitante com os objetos em exposição, presente nos aparatos 

do tipo Push Button, é denominada de reativa. Mas ser reativo significa ser interativo? Essa 

pergunta tem suscitado diferentes posicionamentos de respostas.  

Williams (1979 apud Machado, 1990) alerta para o fato de que é necessário distinguir 

a tecnologia interativa da reativa, pois “[...] a primeira deve dar total autonomia ao espectador, 

enquanto a segunda pressupõe um leque de escolhas predeterminado” (p. 26). Ao discorrer 

sobre essa distinção, Machado (1990) afirma que: 

 

Boa parte dos equipamentos hoje experimentados ou já comercializados como 
interativos são, na verdade, apenas reativos. Os videogames, por exemplo, solicitam 
a resposta do jogador/ espectador (resposta inteligente em alguns casos; resposta 
mecânica na maioria dos outros), mas sempre dentro de parâmetros que são as 
‘regras do jogo’ estabelecidas pelas variáveis do programa. Isso quer dizer que nas 
tecnologias reativas não há lugar propriamente a respostas no verdadeiro sentido do 
termo, mas a simples escolhas entre um conjunto de alternativas preestabelecidas (p. 
26). 
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Com isso, pode-se identificar a relação reativa como aquela em que existe pouco 

controle do usuário sobre as respostas, pois esse irá trabalhar com um grupo limitado de 

possibilidades de escolhas e as suas ações sempre o levarão às respostas pré-determinadas, 

impossibilitando que ele possa ter total controle sobre as ações e sobre quais caminhos essas o 

levarão. 

No entanto, Fischer (1987 apud Primo, 2000) considera a relação reativa como um 

tipo de interação, e essa tem sido a visão mais difundida pelo público em geral e pela indústria 

que vende produtos chamados de interativos, mas que são na verdade somente reativos. Primo 

(2000) salienta que não se deve admitir que os sistemas reativos se tornem “[...] o exemplo 

fundamental de interação (como vem acontecendo nos slogans da indústria informática). 

Podemos então os apresentar como um tipo limitado de interação, sem jamais esquecer das 

profundas limitações que impõe à relação” (p. 86). 

Ao discutir sobre as formas de interação existentes nos museus e o seu 

desenvolvimento ao longo dos tempos, Falcão (1999) comenta que é possível encontrar nos 

museus da atualidade 

 

[...] um amplo espectro de tipos de interatividade que vão desde o mero 
acionamento de botões que desencadeiam o funcionamento de aparatos, painéis que 
propõem perguntas e respostas emitindo luzes e sons, até situações nas quais o 
visitante pode estabelecer um “diálogo” com o modelo, na medida em que o 
usuário detém um certo controle sobre os parâmetros que determinam mudanças no 
comportamento do modelo exposto. Para ações diferentes há respostas diferentes 
que podem levar a indagações do interesse do visitante..., muitas vezes de forma 
não imaginada pelos idealizadores das exposições (p. 41). 
 

 

Mas, finalmente, quais são as formas de interação possíveis de ocorrer em uma visita 

ao museu? De acordo com Wagensberg (2001), elas podem se dar em três níveis: hands-on 

(manual), minds-on (mental) e hearts-on (emocional). A interatividade hands-on é aquela em 

que o visitante pode, com suas mãos, manipular objetos que estão expostos e, a partir daí, 

receber uma resposta, “O visitante é um elemento ativo da exposição” (p. 348, tradução 

nossa). Essa forma de interação surge, de acordo com Cazelli (1992), com a construção do 

Exploratium, em São Francisco, EUA, no ano de 1969, trazendo um “[...] movimento em 

favor da troca da proposta push-botton pela do hands-on. Inaugurou a fase dos museus 

interativos de segundo grau, nos quais o visitante é convidado não só a tocar, mas também a 

interagir com os módulos em exposição” (p. 16). 
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A minds-on é aquela que Wagensberg (2001) considera complementar a anterior, pois 

permite criar relações entre o que é visto no museu e a realidade fora dele, possibilitando que 

o visitante possa assumir uma postura crítica em relação ao que está em exposição, permitindo 

a esse “Sair de uma exposição com mais perguntas (ainda mais dúvidas) do que tinha ao 

entrar, essa é precisamente uma boa medida do valor de uma exposição [...] detectar um 

paradoxo ou contradição, vislumbrar uma idéia nova” (p. 348-349, tradução nossa). 

Já na interatividade do tipo hearts-on, o envolvimento do visitante se dá pelo estímulo 

emocional com a exposição, Chelini e Lopes (2008) descrevem que essa ocorre quando a 

exposição prioriza 

 

[...] as identidades presentes no entorno do museu, promovendo a identificação, com 
o acervo, do visitante da comunidade local; e um despertar para uma nova cultura, 
quando o visitante é de outras localidades. É o tipo de interatividade que ocorre 
quando o Museu de Zoologia opta, por exemplo, por compor suas exposições a 
partir de organismos neotropicais, que despertam no visitante brasileiro uma 
identidade, enquanto proporcionam ao estrangeiro um contato com ambientes que 
não o de sua naturalidade (p. 232). 
 

 

De acordo com Wagensberg (2000), a interatividade do tipo hands-on é conveniente, a 

do tipo minds-on é imprescindível e a do tipo hearts-on é muito recomendável. Pode-se 

perceber que todas as três formas são consideradas importantes e podem estar presentes 

isoladamente, mas o ideal é que elas possam aparecer combinadas em uma exposição. Frank 

Oppenheimer e sua equipe do museu Exploratorium de San Francisco, nos Estados Unidos, 

consideram que o conceito de hands-on, “[...] sempre deveria estar ligado ao conceito minds-

on” (PAVÃO e LEITÃO, 2007, p. 40). 

A simples utilização de aparatos interativos não significa que vá ocorrer 

aprendizagem, pois existem outros fatores que devem ser levados em consideração. Hein 

(2009) salienta que, para o visitante poder compreender o objeto em exposição e tornar essa 

experiência no museu um momento propício à aprendizagem, um dos fatores mais 

importantes é o tempo que ele leva em cada experimento. Para isso, é necessário criar um 

ambiente agradável e confortável, através de variadas atitudes, “A mais simples e eficaz é 

adicionar um lugar para sentar” (p. 70). Essa atitude permite que o visitante possa ficar 

encorajado a usar o experimento por um período prolongado e a partir desse momento tornar 

essa experiência mais produtiva. Outra critica de Hein (2009) está relacionada ao layout de 

alguns museus que deixam diversos aparatos tecnológicos próximos e com isso o visitante, 
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que está utilizando um determinado experimento, passa a ser atraído para outro, seja por sons 

ou por luzes, entre outras formas de atrair a sua atenção. 

Apesar de concordar com a posição de Hein com relação à necessidade de aumentar o 

tempo em que os visitantes passam em um determinado experimento, é importante salientar 

que somente o tempo não significa que ocorreu a aprendizagem naquele momento. É 

necessário que esse visitante disponha de outros recursos, como a possibilidade da mediação 

humana, para transformar esse momento em uma experiência prazerosa e produtiva, pois, 

como nos alerta Marty (2008), “Visitantes com dispositivos interativos podem passar mais 

tempo em galerias tentando descobrir como usar o dispositivo do que realmente aprendendo 

ou interagindo com ela” (p. 133-134, tradução nossa). 

Com relação a essa questão da ocorrência da aprendizagem que possa ocorrer nos 

museus de ciência, Cazelli (1992) ressalta que “A despeito de diferentes opiniões, há uma 

tendência em considerar que os museus interativos de ciência apresentam grande potencial de 

aprendizagem” (p. 29). E esse potencial pode ser encontrado em todos os museus que 

apresentam aparatos interativos e uma proposta pedagógica para a utilização dos mesmos 

elementos por parte dos visitantes. 

Como apresentado até agora, o conceito de interatividade se pauta como uma forma de 

interação em que a tecnologia encontra-se presente. Mas o que é tecnologia? Quais são as 

principais tecnologias que têm sido utilizadas atualmente nos museus do mundo? A seguir, 

procurar-se-á discutir esse assunto. 
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CAPÍTULO 4 – TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

 

Para iniciar este capítulo, que irá discorrer a respeito das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC), é necessário trazer a definição da palavra “tecnologia”. 

Esse termo é bastante abrangente e, de acordo com Chelini (2012), surge “[...] da associação 

dos termos gregos “tekne” (arte, técnica ou ofício) e “logos” (conjunto de saberes). Assim, 

tecnologia pode ser definida como o conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que 

permitem o aproveitamento prático do conhecimento científico” (p. 60). 

Kenski (2003) salienta que a tecnologia não é algo novo, pois, “[...] desde o início da 

civilização, todas as eras correspondem ao predomínio de um determinado tipo de tecnologia” 

(p. 19). Complementando essa informação, Kenski (1998) afirma que, 

 

[...] quando os nossos ancestrais pré-históricos utilizaram-se de galhos, pedras e 
ossos como ferramentas, dando-lhes múltiplas finalidades que garantissem a 
sobrevivência e uma melhor qualidade de vida, estavam produzindo e criando 
tecnologias (p. 59). 
 

 

Portanto, a tecnologia não é recente e está presente no cotidiano das pessoas, mesmo 

que essa presença não seja percebida e entendida como sendo uma técnica, arte ou ofício 

realizado em um determinado momento histórico que trouxe mudanças significativas nos 

hábitos dos indivíduos de uma determinada sociedade. 

Com os avanços na área de informação e comunicação, principalmente no que está 

relacionado ao surgimento dos computadores e o aparecimento das redes de computadores, 

passou-se a utilizar o termo tecnologias para designar as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), que, de acordo com Chelini (2013), são aquelas que “[...] permitem a 

criação, administração e difusão da informação através de dispositivos e equipamentos de 

acesso, operação e armazenamento de dados” (p. 60). Outro modo de se referenciar a essas 

formas de tecnologias é considerá-las como Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (NTIC), que equivalem às novidades que surgem no campo das TIC. 

Muito embora saibamos da importância de todo artefato tecnológico construído pelo 

homem – seja digital ou não –, nesta pesquisa utilizaremos o termo Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) para nos referirmos às tecnologias digitais que são 

utilizadas na atualidade, em conformidade com o pensamento de Afonso (2002), que declara 

que as “[...] tecnologias de informação e comunicação existem desde tempos imemoriais, mas 
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suas formas digitais são um fenômeno que se consolidou na última década do século XX” (p. 

169). Consequentemente, TDIC é a forma mais apropriada para designar as tecnologias 

digitais, que têm o computador como instrumento principal (MARINHO; LOBATO, 2008). É 

importante salientar que, apesar de o computador ser apontado como elemento principal das 

TDIC, ele não é o único.  

As TDIC estão presentes em, praticamente, todos os setores da nossa sociedade e, a 

cada dia, têm apresentado avanços, tanto em relação aos equipamentos (hardware) como em 

relação aos programas (software) que são utilizados. Encontramos as TDIC em todas as 

instâncias sociais, seja na família, no trabalho, na escola e, no caso específico, nos ambientes 

de educação não formais, objeto de interesse deste trabalho. O museu, situado nesse contexto, 

se apresenta como uma instituição de educação não formal que possui um grande potencial 

educativo, que, aliado às TDIC, pode transformar o aprendizado em um processo inicialmente 

divertido e prazeroso, embora o ato de aprender não se coadune sempre com as ideias de 

diversão e facilidade.  

A partir desse novo cenário social, que se caracteriza pela introdução das TDIC no 

cotidiano das pessoas, o museu não pode ficar alheio às transformações tecnológicas e, 

portanto, torna-se cada vez mais necessário estabelecer um diálogo entre o que acontece na 

vida dos visitantes e a forma como as exposições ocorrem. No caso das tecnologias digitais, é 

preciso trazer a realidade dos visitantes, mais especificamente daqueles em idade escolar, para 

o cotidiano dos museus, visto que estes visitantes, denominados por Prensky (2004) de 

“nativos digitais”, por terem crescido com a tecnologia digital, conseguem ter um aprendizado 

diferente daquelas pessoas que Prensky (2004) designou de “imigrantes digitais”, “[...] 

aqueles de nós que somos mais velhos, e que chegamos à era digital mais tarde na vida.” (p. 3, 

tradução nossa). 

Com os avanços das TDIC, os museus têm buscado se adaptar a esses novos tempos e, 

com isso, incorporar essas tecnologias em suas exposições, na tentativa de manter-se sempre 

atualizado para atrair públicos cada vez maiores, visando a uma participação cada vez mais 

significativa dos seus visitantes.  
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4.1 TDIC NOS ESPAÇOS MUSEAIS 

 

 

De acordo com Marins et al (2010), o uso das tecnologias digitais em museus 

possibilitou que o visitante pudesse passar da posição de observador da exposição para aquele 

que estabelece uma relação dialogal com a mesma. As tecnologias disponíveis em um museu 

podem e devem “[...] estabelecer vinculações entre os objetos e o conhecimento, oferecendo 

ao visitante oportunidades de aprendizagem relativa a esses objetos em seu contexto original 

vinculado com questões atuais e tópicos de interesse do visitante” (p. 41). 

Ao discorrer sobre a importância da utilização das TDIC em um museu, Martins 

(2009) traça um comparativo sobre as formas de interagir com uma exposição em um museu 

de ciências e em um de arte, descrevendo que no museu de ciência é normal “[...] os visitantes 

interagirem com os instrumentos, puxando cabos, carregando em botões, rodando manivelas, 

focando microscópios [...] Mas um museu de arte não permite ao visitante mais do que ficar a 

escassos 40-50 cm das suas obras” (p. 52). 

Dessa forma, nos museus de arte, o contato com as obras acontece de uma forma 

diferente do que ocorre nos museus de ciência, pois, naquele, o contato é feito a distância, 

através do olhar. Essa é uma forma de contato essencial para aguçar a sensibilidade do 

visitante. A respeito disso, Martins (2009) declara que: 

 

A interactividade num Museu de Arte terá de reflectir uma relação tangível com as 
obras, mas não necessariamente uma relação de “contacto”. Até porque, se aos 
visitantes fosse permitido tocar as obras, esta acção colocaria em risco as funções de 
preservação dos objectos. Um Museu de Arte para além das funções de preservação 
dos seus objectos, pretende continuar a expô-los à comunidade (p. 52). 
 

 

Nos museus de arte, as TDIC podem ajudar a aprimorar o olhar do visitante, para as 

obras expostas, através de várias formas (textos, imagens, vídeos, entre outras) que o levem a 

entender, de forma mais clara, aquelas obras, possibilitando compreender o seu processo de 

construção e, com isso, podendo despertar o visitante para detalhes que não estão à vista, em 

um primeiro momento, ao menos não para aqueles que não têm um olhar ainda apurado para a 

arte. Ao olhar para um objeto de arte, estamos lendo-o, pois, como salienta Buoro (2002), “A 

Arte é linguagem, construção humana que comunica idéias, e o objeto arte é considerado, 

portanto, como texto visual” (p. 30). Mas se o visitante não estiver pronto para esse olhar, o 

objeto de arte pode não atingir o objetivo daquele que o construiu ou daquela pessoa que 
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preparou a exposição. O apelo às sensibilidades, um nível elementar de inteligência, é um 

aspecto que precisa ser resgatado no processo de construção da representação humana. 

Trabalhar com a sensibilidade estética do visitante é um desafio para o museu, principalmente 

em uma sociedade na qual novos signos têm sido criados para mediar a interação do homem 

com o mundo à sua volta. Com isso, as TDIC tornam-se um importante aliado no processo de 

comunicação dos museus, tanto de arte quanto de outros tipos. Nesse caso, o tipo de 

interatividade hearts-on, citada por Wagensberg (2000), pode ser mais um recurso a ser 

explorado nesses espaços. 

Dentre as TDIC, que podem ser aplicadas ao contexto educativo dos museus da 

atualidade, destacamos: o guia multimídia portátil; o terminal multimídia; a realidade virtual; 

a realidade aumentada e os objetos digitais de aprendizagem. A seguir, procuraremos 

discorrer sobre cada uma dessas TDIC e seu respectivo uso nos museus. 

Guia multimídia portátil – é um aparelho que permite ao visitante ter acesso a 

informações sobre o museu e sobre as obras expostas, através de um guia (computador 

portátil, por exemplo) que pode ser levado pelo visitante durante sua visita ao museu. Esse 

guia permite a combinação de texto, imagens, vídeo e som para a transmissão das 

informações ao visitante. É, na verdade, uma opção de substituição aos audioguias, que são 

sistemas com finalidade similar ao guia multimídia portátil, mas que possibilitam ao visitante 

apenas o recurso de som. Como exemplo de uso dessa tecnologia, tem-se o guia multimídia, 

como visto na Figura 7, do Museu de Arte Moderna – Tate Modern, na Inglaterra, que é um 

computador portátil, através do qual o visitante pode assistir a vídeos sobre os artistas, ouvir 

comentários sobre a obra em exposição, além de participar de jogos interativos. Outro 

exemplo, na Figura 8, é o guia multimídia, do Museu do Louvre, em Paris, o Nintendo 3DS 

(desenvolvido em parceria com a empresa Nintendo), que permite ao visitante ter acesso tanto 

a reconstruções, em terceira dimensão, de obras de arte, além de imagens e informações sobre 

as obras disponíveis no acervo, quanto a um mapa do museu indicando a localização do 

visitante dentro da exposição. 

Com isso, pode-se perceber que esse guia possibilita uma maior autonomia do 

visitante, que pode explorar a mostra do museu com maior liberdade, tendo acesso a 

informações que não estariam disponíveis sem a utilização dessas tecnologias. 

De acordo com Economou (2008), esses equipamentos podem apresentar o formato de 

um guia com comentários em áudio, oferecendo uma sugestão de passeio pré-determinado 

pelo museu ou “[...] podem fornecer altos níveis de interação, agindo como um recurso a ser 
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consultado quando o usuário achar necessário” (p. 145, tradução nossa), nesse caso pode 

permitir que esse visitante grave suas impressões e envie opiniões sobre a mostra. 

Apesar de todas as vantagens descritas sobre o uso do guia multimídia portátil, 

Semper e Spasojevic (2002) consideram que o uso desses aparelhos pode atrapalhar as 

interações sociais entre os membros de um grupo, além de diminuir a interação dos visitantes 

com os objetos em exposição, em mostras nas quais os visitantes são convidados a manipulá-

los. 

 

 

 
 

Figura 7 – Guia multimídia no Museu de Arte Moderna, na Inglaterra. 
Fonte: http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern/things-to-do/multimedia-guides. 

 

 

 
 

Figura 8 – Guia multimídia no Museu do Louvre, em Paris. 
Fonte: http://www.louvre.fr/l-audioguide-du-musee. 
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Terminal multimídia – é um equipamento que recebe variadas denominações, a 

depender do local em que está e da sua principal funcionalidade, tais como: totem multimídia, 

quiosque multimídia e quiosque de informações. De acordo com Economou (2008), essa é 

uma das mais populares tecnologias presentes nos museus da atualidade.  Esse pode funcionar 

como ponto de informação a respeito de uma mostra, de uma determinada obra ou até de 

assuntos diversos relacionados à exposição.  

O citado equipamento tem uma funcionalidade semelhante ao guia multimídia portátil, 

pois também pode combinar texto, imagens, vídeo e som ao transmitir informações. Sua 

diferença, em relação aos equipamentos portáteis, está no fato do mesmo ficar em um local 

fixo, não podendo ser movimentado e, cada vez que o visitante deseja utilizá-lo, é preciso se 

deslocar até o local onde ele se encontra instalado. 

Normalmente, esse equipamento, como pode ser visto na Figura 9, é composto de um 

computador com tela sensível ao toque, e o visitante pode, através de toques na tela, ter acesso 

“[...] a conteúdos informativos que surgem através de textos, diagramas, de pequenos vídeos 

relacionados com a obra e o seu autor ou com o contexto histórico, criando ou permitindo 

novas leituras” (MARTINS, 2009, p. 56). Em alguns casos, quando necessário, esses 

quiosques também disponibilizam um teclado para utilização.  

 

 

 
 

Figura 9 – Terminal multimídia do Museu Dom Diogo de Sousa em Braga – Portugal. 
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Realidade Virtual – é uma “[...] ‘interface avançada do usuário’ para acessar 

aplicações executadas no computador, propiciando a visualização, movimentação e interação 

do usuário, em tempo real, em ambientes tridimensionais gerados por computador” (KIRNER 

e SISCOUTTO, 2007, p. 7). Essa interface permite ao usuário entrar em um ambiente virtual 

e explorá-lo, podendo até fazer modificações nesse ambiente. 

De acordo com Rossou (2001), a grande vantagem do uso da realidade virtual nos 

museus é o fato de “[...] permitir aos visitantes viajar pelo espaço e pelo tempo sem sair do 

museu” (p. 2, tradução nossa). Essa “viagem”, mencionada pela autora, refere-se à 

possibilidade, já comentada anteriormente, do visitante do museu poder entrar em um mundo 

virtual, rodeado por sons e imagens, dando a impressão de que ele realmente encontra-se 

naquele local. Essa possibilidade traz uma percepção mais realística da situação para o 

visitante. 

Ao associar a realidade virtual com a interatividade, Sideris e Rossou (2002) 

descrevem que a interatividade pode ocorrer de duas formas: a primeira é aquela em que o 

visitante pode ver tudo e ir a todos os lugares, mas não pode modificar nada; a segunda é 

aquela em que ele pode interferir na realidade ao seu redor. Na Figura 10, tem-se o exemplo 

de uma realidade virtual “[...] produzida pela Foundation of the Hellenic World11, na qual o 

visitante monta cacos de cerâmica para restaurar vasos antigos atuando como um moderno 

arqueólogo” (p. 3, tradução nossa). Neste exemplo de realidade virtual, o visitante pode 

interagir com os objetos virtuais, juntando as peças e montando o vaso de cerâmica. 

 

 

 
 

Figura 10 – Visitantes montando um vaso em uma realidade virtual. 
Fonte : Sideris e Rossou, 2002, p. 33. 

 

 
                                                 
11 A Foundation of the Hellenic World (FHW) é uma organização cultural e educacional, que fica na cidade de 
Atenas, Grécia. 
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A realidade virtual pode trazer muitos benefícios, como um ambiente de apoio à 

aprendizagem, possibilitando que o visitante do museu possa interagir com os objetos da 

exposição, através de equipamentos específicos (capacetes, luvas, óculos, controles, entre 

outros), que não existem fisicamente, mas estão presentes naquela realidade criada 

virtualmente, na qual esse visitante foi inserido.  

Realidade Aumentada – de acordo com Kirner e Siscoutto (2007), permite combinar 

objetos reais e virtuais em um ambiente real, caracterizando-se como “[...] um sistema que 

suplementa o mundo real com objetos virtuais gerados por computador, parecendo coexistir 

no mesmo espaço” (p. 10). 

Traçando um comparativo entre a realidade aumentada e a realidade virtual, kirner e 

Siscoutto (2007) descrevem que: 

 

 

• a realidade aumentada enriquece a cena do mundo real com objetos virtuais, 
enquanto a realidade virtual é totalmente gerada por computador; 
• no ambiente de realidade aumentada, o usuário mantém o sentido de presença 
no mundo real, enquanto que, na realidade virtual, a sensação visual é controlada 
pelo sistema; 
• a realidade aumentada precisa de um mecanismo para combinar o real e o 
virtual, enquanto que a realidade virtual precisa de um mecanismo para integrar o 
usuário ao mundo virtual. (p. 11) 
 

 

É possível perceber que essas duas formas de tecnologia, apesar de parecerem iguais, 

são bastante diferentes. Enquanto na realidade virtual o visitante está presente em uma 

realidade gerada por computador, na realidade aumentada o visitante permanece no “mundo 

real”, que é acrescido de objetos virtuais. 

Na Figura 11, pode-se visualizar um exemplo da utilização da realidade aumentada em 

uma exposição museal. Essa exposição denominou-se “Ultimate Dinosaurs: Giants from 

Gondwana” e fez parte da mostra do Royal Ontário Museum (O Museu Real de Toronto), 

localizado em Toronto, Canadá. 
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Figura 11 – Realidade aumentada no Museu Real de Toronto. 
Fonte: http://www.rom.on.ca/dinos/channel/ar.php. 

 

 

Na exposição era disponibilizado um dispositivo iPad12, como mostrado na Figura 11, 

e o visitante, fazendo uso desse dispositivo, podia movimentá-lo na direção do esqueleto do 

dinossauro. Essa ação possibilitava visualizar o objeto exposto como se estivesse vivo, com a 

pele cobrindo todo o seu corpo, o que permite ter uma visão mais real da forma como o 

dinossauro era quando existia. Portanto, o visitante permaneceu no “mundo real” e, através do 

dispositivo, foi possibilitado a ele ter acesso a imagens virtuais que não poderiam ser vistas 

sem o auxilio do equipamento. 

Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA)13,  é definida por Wiley (2001) como 

“[...] qualquer recurso digital que pode ser reutilizado para promover a aprendizagem” (p. 7, 

tradução nossa)14. Dentre os seus recursos digitais podemos destacar: imagens digitais; 

animações; vídeos; jogos; simulações; entre outros. 

Para entender melhor o conceito de ODA, é necessário fazer a sua distinção do 

software educativo. De acordo com Lacerda (2009), 

 

O software educativo é, primeiramente, um espaço para proporcionar a construção 
de conhecimentos. Neste sentido, qualquer software pode ser considerado como 
sendo educativo, como um software aplicativo (um tratamento de textos ou uma 
planilha de cálculos), um software lúdico (um jogo, um simulador) ou um software 
de autoria (uma meta-linguagem de programação) (p. 21). 
 

                                                 
12 É um dispositivo no formato tablet, produzido pela empresa Apple Inc. 
13 Na literatura especializada encontramos as denominações Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA) e Objetos 
de Aprendizagem (OA). Nesse trabalho iremos utilizar a designação ODA, por estarmos trabalhando com os 
objetos na sua forma digital e considerarmos a designação OA muito abrangente. Durante esse trabalho, os 
termos anteriormente descritos podem aparecer em citações, mas sempre se referindo aos objetos na sua forma 
digital. 
14 Entre os diversos conceitos encontrados na literatura especializada, esse é o mais referenciado. 
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Ao discorrer sobre a relação entre ODA e softwares educativos, Sampaio e Almeida 

(2014) descrevem que “O objeto de aprendizagem, de natureza digital, é necessariamente um 

software educativo, mas o software educativo está situado em um contexto maior, podendo 

conter diversos objetos de aprendizagem, ou seja, o objeto de aprendizagem refere-se a um 

conteúdo em particular” (p. 207). De acordo com o que foi descrito anteriormente, podemos 

afirmar que qualquer software pode ser considerado educativo, a depender da sua utilização, 

enquanto o ODA é um tipo de software educativo direcionado para um conteúdo específico. 

Nos museus, os ODA têm sido utilizados nas suas mais variadas formas, através de 

variados suportes físicos, como, por exemplo, monitores de vídeo; guias multimídia portáteis; 

terminais multimídia, entre outros. 

Conforme Bertoletti-De-Marchi et al. (2005), vários museus ao redor do mundo estão 

utilizando os ODA com o intuito de aumentar a própria característica comunicativa, através 

de materiais didáticos disponíveis ao público e que podem ser usados, inclusive, fora do 

ambiente do museu. Continua o autor, “[...] no The National Museum of Australia os learning 

objects são utilizados para o desenvolvimento de multimídias educacionais on-line para uso 

em sala de aula utilizando os recursos e coleções do museu” (p. 4). 

Em museus brasileiros temos diversos locais que estão utilizando os ODA, como é o 

caso do Museu Zoobotânico Augusto Ruschi (Muzar), situado em Passo Fundo – Rio Grande 

do Sul. Segundo Bertoletti-De-Marchi e Silva (2004), os objetos de aprendizagem dessa 

instituição “[...] estão sendo desenvolvidos para promover a interação dos visitantes com as 

exposições do Muzar, apresentando e discutindo temas ambientais e de curiosidades da área 

biológica” (p. 4).  Os autores também comentam que, inicialmente, estão sendo desenvolvidos 

objetos do tipo multimídias e jogos educativos. 

Como é possível observar, os ODA em museus tanto têm sido utilizados como suporte 

à aprendizagem, através dos ambientes virtuais desses museus (sites na internet), quanto têm 

sido disponibilizados no próprio espaço físico dos mesmos, a fim de tornar a visita mais 

agradável e propiciar uma experiência mais lúdica aos visitantes. Como exemplo, pode-se 

verificar, na Figura 12, a imagem de uma animação que está disponível no site do Museu do 

Louvre e que possibilita ao visitante ter acesso a informações sobre as obras do museu, tais 

como aquisição, restauração, entre outras. Essas animações podem ser vistas por usuários 

isoladamente em computadores pessoais, como também podem ser utilizadas no contexto de 

uma sala de aula. 

 



83 

 

 
 

Figura 12 – Animação do Museu do Louvre. 
Fonte: http://www.louvre.fr/le-louvre-raconte-aux-enfants. 

 

 

Na Figura 13, temos outro exemplo de um ODA, utilizado no Catavento Cultural e 

Educacional na cidade de São Paulo. Esse ODA apresenta a simulação de um ambiente real, 

no qual joaninhas podem ser comidas por pássaros, de acordo com a camuflagem que elas 

apresentam. Nesse software, o visitante pode, através de uma barra de rolagem na parte 

inferior da tela, modificar a cor de fundo da grama, fazendo com que algumas joaninhas 

fiquem camufladas, e os pássaros só se alimentem daquelas que têm uma cor diferente do 

ambiente em que estão. 
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Figura 13 – ODA – o que está diferente nesse mundo? 
 

 

A partir da utilização desse ODA e de uma mediação bem elaborada, seja pelo 

educador de museu ou pelos painéis explicativos, o visitante pode compreender como ocorre a 

camuflagem dos animais na natureza, através da manipulação das variáveis disponíveis no 

software. O resultado de suas ações surgem automaticamente na tela do computador, pois o 

pássaro passa a comer somente as joaninhas que não estão camufladas, ou seja, que têm uma 

coloração diferente da cor do local onde elas se encontram. 

Para que se possa atingir os objetivos do ODA, relativos à aprendizagem, é necessário 

que seja feito um trabalho de planejamento de construção desse objeto com base em 

princípios pedagógicos que busquem suprir as necessidades dos seus usuários. Entre os 

fatores principais a serem observados nessa construção, destacamos o design pedagógico que, 

de acordo com Torrezzan (2006), caracteriza-se por ser 

 

[...] aquele que une os fatores pedagógicos e de aprendizagem aos técnicos 
(ergonomia e programação). Uma vez baseado na interatividade homem-máquina e 
na interação homem-homem através da máquina, proporciona situações de 
aprendizagem que possibilitam a apropriação de conceitos e a construção do 
conhecimento dos usuários – no caso, alunos (p. 36). 

 

 

Com isso, pode-se verificar que o ODA tem que ser construído de forma a instigar o 

usuário a utilizá-lo para que seja possível explorar as suas potencialidades. 
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Outra tecnologia que tem modificado a forma de relacionamento dos museus com os 

seus visitantes é a internet. Mas o que é a internet? Como ela pode ser utilizada para mediar o 

trabalho desenvolvido pelos museus? 

 

 

4.2 INTERNET 

 

 

De acordo com a Cyclades (2000), a internet pode ser descrita como “[...] um conjunto 

de redes de computadores interligadas pelo mundo inteiro” (p. 15). Ela surgiu na década de 

60, a partir de pesquisas militares que buscavam um meio de comunicação que fosse capaz de 

continuar em funcionamento mesmo após ataques nucleares. Esse uso perdurou por muitos 

anos, mas somente os militares e os centros acadêmicos tinham acesso a essa rede e seu uso 

estava mais direcionado para pesquisas, testes, troca de arquivos e informações. 

Em 1991 surge a WWW ou WEB15 como serviço público da internet, o que provocou 

a popularização e a disseminação dessa rede. A partir desse momento, o usuário passou a 

utilizar-se do conceito de hipertexto16 na internet, criando-se então a possibilidade de 

“navegar” pelas páginas da rede através de elementos de ligação entre essas páginas, 

denominados de hiperlinks17. A ideia do hipertexto não nasce junto com a internet, foi apenas 

nos anos 70 que “[...] Theodore Nelson inventou o termo hipertexto para exprimir a ideia de 

escrita / leitura não linear em um sistema de informática” (LÉVY, 1993, p. 29). Mesmo sendo 

um conceito antigo, grande parte das definições atuais nos levam à sua forma de utilização na 

Web. 

Com o passar dos anos, os serviços disponíveis para internet vão sendo aprimorados e, 

no ano de 2004, O’Reilly (2005) denomina a Web de Web 2.0. Esse termo marca a 

transformação da Web, que passa a ser baseada na colaboração através de ferramentas wiki18 e 

da criação de redes sociais e de compartilhamento. Com a criação do termo Web 2.0, a Web 

anterior passa a denominar-se Web 1.0, que se caracterizava por sites estáticos, que serviam 

                                                 
15 A WWW (World Wide Web) pode ser descrita como uma rede de acesso mundial, ou seja, uma rede que 
conecta computadores em todo o mundo. Essa rede ficou conhecida como WEB ou WWW. 
16  O hipertexto é um texto que pode ser lido de forma não linear, permitindo que se use de linguagem textual e 
não-textual (som, imagem, vídeo, entre outros). O acesso aos elementos do hipertexto pode ser feito através de 
pontos de ligação, denominados de hiperlinks. 
17 O hiperlink pode ser descrito como um elemento de ligação entre elementos (texto, som, imagem, vídeo, entre 
outros) dentro de um documento denominado de hipertexto. Essa ligação pode levar o leitor a outras partes do 
próprio documento que está sendo lido ou a outro documento.  
18 Ferramenta que permite a documentos serem editados coletivamente, através de um navegador Web. 
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apenas para leitura e não permitiam modificações por parte do usuário, como acontece com as 

ferramentas do tipo wiki. De acordo com Dias (2008), essa mudança “[...] transformou a rede 

num espaço mais democrático e generalizado de publicação e partilha, promovendo a 

diminuição da distância social e da integração online através da acessibilidade tecnológica, e 

o consequente aumento da fluência digital” (p. 5). 

Nessa nova Web, o usuário pode deixar de ser apenas consumidor de conhecimento, 

passando também a produzi-lo e a compartilhá-lo através da internet, representando “[...] a 

expansão das fronteiras sociais e culturais da interacção, nomeadamente através da construção 

colectiva do espaço desterritorializado das novas comunidades de aprendizagem na Web” 

(DIAS, 2008, p. 5). 

Nesse período de transformação da Web, podemos citar como marcos da Web 2.0: a 

criação da Wikipédia em 2001, que se caracteriza por ser uma enciclopédia editável online e 

permite a construção de conhecimento colaborativamente via internet; e o surgimento de 

redes sociais como o Orkut e o Facebook, no ano de 2004. 

Essas características advindas da Web 2.0 aumentaram as possibilidades de uso da 

internet pelos museus. A seguir, procurar-se-á discutir sobre o uso da internet nos espaços 

museais. 

 

 

4.2.1 A INTERNET E OS MUSEUS 

 

 

A rede mundial de computadores (Internet) possibilitou aos museus se aproximar, 

cada vez mais, dos seus visitantes. Como salienta Ribeiro e Silva (2009), “[...] o avanço e a 

democratização do acesso à internet definiram, nos finais do séc. XX, novas formas de 

comunicação e de interacção entre as pessoas e entre estas e as instituições” (p. 5810).  

Complementando a forma como essa tecnologia ampliou as possibilidades de trabalho dos 

museus, Oliveira e Silva (2008) afirmam que a internet  

 

[...]  possibilitou um interagir de forma globalizada, alterando a noção de tempo e de 
espaço: na internet o museu nunca fecha. Além disto, a internet permite abrir mão da 
exposição tridimensional, tradicionalmente usada pelos museus como forma de 
divulgação de seu acervo, criando novas perspectivas de apresentação. Possibilita 
visitas virtuais, podendo atrair mais público para a visita “real”. Permite uma maior 
interacção, não só com o público, mas também com os especialistas, favorecendo a 
troca de experiências entre profissionais de museus de forma mais rápida e 
consistente, bem como as colaborações institucionais em projectos (p. 202-203). 
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O uso da internet pelos museus ainda é um tema relativamente novo, pois, como 

salienta Henriques (2004), os primeiros debates a respeito dessa utilização só aparecem no 

ano de 1997 “[...] quando se realizou em Los Angeles, na Califórnia, a primeira conferência 

sobre museus e Internet” (p. 2). Apesar desse pouco tempo, a utilização da internet por essas 

instituições está em franca expansão de tal forma que, nos dias atuais, dificilmente os museus 

não dispõem de um site, mesmo que seja apenas para divulgação. 

Segundo Magaldi (2010), não há um consenso na literatura sobre qual seria a 

terminologia mais adequada para designar os museus disponíveis ao público na internet, por 

exemplo, costuma-se utilizar as seguintes expressões: “[...] museu virtual, museu digital, 

museu online, museu eletrônico, hipermuseu, cibermuseu e webmuseu” (p. 101). Neste 

trabalho, usaremos a terminologia “museu virtual”, tomando como referência o 

posicionamento de alguns autores (MUCHACHO, 2008; RIBEIRO e SILVA, 2009; 

MAGALDI, 2010; HUHTAMO, 2010; LOPES, 2011).  

Pode-se considerar que o museu virtual é aquele que pode ser acessado de fora das 

paredes do espaço físico, mas que mantém com o visitante uma interação, permitindo a visão 

do acervo de forma virtual. Segundo Muchacho (2008), 

 

[...] o museu virtual é essencialmente um museu sem fronteiras, capaz de criar um 
diálogo virtual com o visitante, dando-lhe uma visão dinâmica, multidisciplinar e 
um contacto interactivo com a colecção e com o espaço expositivo. Ao tentar 
representar o real cria-se uma nova realidade, paralela e coexistente com a primeira, 
que deve ser vista como uma nova visão, ou conjunto de novas visões, sobre o 
museu tradicional (p. 582). 
 

 

De acordo com Piacente (1996 apud LOPES, 2011), esses espaços virtuais podem ser 

classificados de três formas: folheto eletrônico; museu no mundo virtual; e realmente 

interativo. O folheto eletrônico é aquele que busca apresentar a instituição, trazendo 

informações como: história do local, horários de funcionamento entre outros. Esse serve mais 

como uma forma de divulgação e pode ser facilmente encontrado em sites de diversos 

museus. 

O segundo tipo é o museu no mundo virtual. Nesse já é possível encontrar 

informações mais detalhadas sobre o acervo e, muitas vezes, é possibilitado ao visitante fazer 

uma visita virtual e percorrer a exposição obtendo informações sobre a mostra, na tela do 
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computador. Também é possível ter acesso a objetos ou a exposições que já não se encontram 

disponíveis ao público no espaço físico, através de um banco de dados de exposições 

anteriores. Existem vários sites dessas instituições que podem se encaixar nessa descrição. A 

Figura 14 ilustra a imagem de uma visita virtual ao Museu Nacional de Arqueologia, de 

Portugal. 

 

 

 
 

Figura 14 – Visita virtual ao Museu Nacional de Arqueologia. 
Fonte: http://www.mnarqueologia-ipmuseus.pt/egipto/VISITA_VIRT_EGP.html. 

 

 

O terceiro e último tipo de museu virtual é o denominado de “realmente interativo”. 

De acordo com Lopes (2011), os tipos anteriormente citados caracterizam-se como sites de 

museu, enquanto esse último representa um museu verdadeiramente virtual, podendo conter, 

inclusive, elementos que caracterizam os dois tipos anteriormente citados. Através do museu 

interativo, é possível que o visitante interaja com o acervo através de experiências que são 

disponibilizadas, como jogos, simulações, vídeos, entre outros. 

Para Piacente (1996 apud LOPES, 2011), o museu virtual pode ser criado a partir de 

duas situações diferentes. A primeira é quando há uma reprodução de uma instituição que de 

fato existe. Já na segunda, a existência desse espaço é meramente virtual, ou seja, existe 

apenas no mundo virtual e pode ser visualizado através da internet. 
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Como descrito anteriormente, alguns museus só existem no ambiente virtual, não 

tendo um espaço físico que os represente. Como exemplo desses, pode-se destacar o Museo 

Virtual de Arte El País (MUVA), do Uruguai, e o Museu Virtual de Brasília. 

O Museo Virtual de Arte El País (MUVA) é um espaço totalmente virtual e foi criado, 

na sua primeira versão (MUVA I), em 20 de maio de 1997. Já em 30 de agosto de 2007, foi 

feita uma segunda versão (MUVA II). Ao entrar no site do MUVA, é possível visualizar a 

imagem (Figura 15) dos dois edifícios (MUVA I e MUVA II) que representam as suas duas 

versões. Apesar de serem apresentados os prédios dos museus, eles não existem 

concretamente, a sua visualização é possível apenas na internet.  

 

 

 
 

Figura 15 – Museo Virtual de Arte El País (MUVA). 
Fonte: http://muva.elpais.com.uy/. 

 

 

Através do site do MUVA, é possível fazer um passeio virtual por seu espaço, como 

se o visitante estivesse dentro da estrutura de um museu que existe fisicamente. Pode-se 

“caminhar” por ele e, através de cliques na tela do computador, com o botão do mouse, ter 

acesso a salas onde estão ocorrendo as exposições dos artistas. Também é possibilitada a 

ampliação da imagem das obras além da descrição de detalhes a respeito das mesmas. 

O MUVA apresenta a arte contemporânea do Uruguai. De acordo com Menezes 

(2008), o museu busca apresentar ao público obras de arte que estão 
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 [...] em coleções particulares, galerias, ateliês ou raramente estariam num museu, e 
que serve para ingressarmos na arte da América Latina. Outra preocupação é reunir 
num só espaço tanto artistas emergentes quanto os já consagrados, contemplando as 
diversas manifestações visuais do Uruguai por meio de exposições, entrevistas, 
visitas a ateliês, exibição de criações virtuais, expressões multidisciplinares, além de 
oferecer links sobre bibliografia de arte uruguaia e sobre o próprio MUVA (p. 75). 
 

 

Outro exemplo é o Museu Virtual de Brasília (Figura 16), que apresenta informações 

sobre a cidade de Brasília, relacionadas ao turismo, à gastronomia, a serviços, entre outros. 

Ademais, permite o acesso a imagens em 360º em alguns dos monumentos mais conhecidos 

da cidade, como, por exemplo, o Congresso Nacional e a Catedral de Brasília. Também é 

possível ter acesso a vídeos com relatos de pessoas que moram há vários anos na cidade.  

Esse museu foi concebido como resultado de uma dissertação de mestrado profissional 

em Turismo da Universidade de Brasília, buscando apresentar a cidade de Brasília, 

principalmente como um destino turístico. O desenvolvimento desse museu virtual teve como 

principal objetivo “[...] a preservação, a promoção e divulgação da Capital da República nos 

aspectos arquitetônicos, urbanísticos, históricos e culturais e, consequentemente, turísticos” 

(SILVA, 2011, p. 6). 

 

 
 

Figura 16 – Museu Virtual de Brasília. 
Fonte: http://www.museuvirtualbrasilia.org.br/PT/. 

 
 

Pode-se comprovar, portanto, que, além dos museus que existem fisicamente, há 

aqueles puramente virtuais. Esse tipo de museu só é possível de ser visitado com o uso de um 
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computador conectado à internet. Vários são os motivos para a existência de um museu 

puramente virtual, dentre eles pode-se destacar a facilidade que o mundo virtual possibilita ao 

museu para promover o que está em exposição, seja para incentivar o turismo em uma cidade, 

como é o caso do Museu Virtual de Brasília, seja para apresentar ao mundo obras de arte de 

artistas uruguaios, sem a necessidade de visitar o Uruguai, como é o caso do MUVA. Outro 

motivo que merece destaque é a possibilidade de expor, virtualmente, obras de arte que não 

poderiam ser disponibilizadas ao público nos espaços físicos dessas instituições, por 

pertencerem a coleções particulares, como é o caso de algumas obras expostas no MUVA. 

Como visto anteriormente, o uso das TDIC – sejam elas: guia multimídia portátil; 

terminal multimídia; realidade virtual; realidade aumentada; objetos digitais de aprendizagem 

– nos espaços museais já é uma realidade nos dias de hoje, sendo possível encontrá-las em 

praticamente todos os tipos dessas instituições e nas suas mais variadas formas. Apesar dessa 

utilização em grande escala, é importante salientar a necessidade de se ter um planejamento 

pedagógico para o uso dessas tecnologias nos espaços museais, pois, como ressalta Almeida 

& Fonseca Jr., ao discorrer sobre o uso das tecnologias no ambiente escolar, “[...] a tecnologia 

não conserta nada, não inventa consistência para um programa de baixa qualidade 

educacional. Ela apenas potencializa o que existe” (2000, p. 11). Apesar de essa afirmação ter 

sido feita relacionada ao ambiente escolar, também é adequada ao ambiente dos museus, pois 

as tecnologias por si só não podem ser responsabilizadas pelo aumento ou diminuição da 

aprendizagem dos alunos que visitam esses espaços. 

No próximo capítulo, serão descritos os procedimentos metodológicos utilizados nesta 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

A construção do caminho investigativo tem nesta tese, como base, a abordagem 

qualitativa, que nos permite olhar e ver, tanto quanto possível, a realidade concreta. De acordo 

com Lüdke e André (1986), essa forma de pesquisa permite ao investigador compreender 

mais aprofundadamente situações que a princípio se apresentavam como simples, pois, 

“Mesmo que o investigador parta de alguns pressupostos teóricos iniciais, ele procurará se 

manter constantemente atento a novos elementos que podem emergir como importantes 

durante o estudo” (p. 18). 

Vários autores (CAZELLI, 1992; GRINSPUM, 2000; MARTINS, 2006; SÁPIRAS, 

2007) têm utilizado a pesquisa qualitativa para analisar a forma de interação dos visitantes 

com as instituições museais. Ao discorrer sobre essa opção para o estudo dos museus, Cazelli 

(1992) destaca que essa abordagem 

 

[...] irá propiciar a compreensão das relações sociais, das interações, dos significados 
e dos sistemas de representação que se estabelecem entre o museu e seus 
freqüentadores, principalmente professores e estudantes, bem como as razões que os 
levam a entrarem em contato com o tipo de conhecimento nele veiculado (p. 4). 
 

 

Com isso, considera-se a abordagem qualitativa mais apropriada para se conhecer a 

sistemática de trabalho do setor educativo dos museus, pois, além de possibilitar capturar, de 

forma mais natural, o comportamento dos alunos, professores e mediadores, durante as visitas 

dos grupos escolares, permite observar a interação desses com as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) disponíveis nos espaços museais. 

Neste estudo, foi realizada uma pesquisa de campo, tendo como lócus de investigação 

os museus que dispõem das TDIC em suas mostras e atendem um público infantil oriundo de 

escolas públicas da cidade de São Paulo. Portanto, os sujeitos da pesquisa foram os alunos dos 

anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), os professores que os acompanharam 

durante as visitas, os profissionais responsáveis pelo setor educativo e os mediadores dos 

museus.  
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5.1 CONTEXTO DA PESQUISA: MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA E 
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL 

 

 

Inicialmente, foram efetuadas visitas exploratórias a 18 museus da cidade de São 

Paulo19, das quais se tem o relatório de visita de 5 museus20, e, após esta etapa, foi pré-

selecionado um grupo de museus que se mostrou viável para o desenvolvimento do trabalho. 

Em um segundo momento, entre o grupo de museus selecionados, foram escolhidos quatro 

que melhor se adequavam aos objetivos da pesquisa a ser desenvolvida, atendendo aos 

seguintes critérios: aceitação de visitas de grupos oriundos de escolas públicas da cidade de 

São Paulo e a grande utilização das TDIC em suas exposições, sejam permanentes ou 

temporárias, como apoio à aprendizagem dos visitantes, das quais destacamos os terminais 

multimídia, os objetos digitais de aprendizagem21, entre outras. Ademais, esses museus 

demonstraram disposição em colaborar com a pesquisa, abrindo as portas da instituição para a 

sua realização. 

Foi feita uma segunda visita aos quatro museus com o escopo de procurar um contato 

com a pessoa responsável pelo setor educativo, a fim de explicar sobre a pesquisa que se 

pretendia realizar e solicitar a possibilidade de utilização desses espaços para o 

desenvolvimento das atividades. Os profissionais contactados das quatro instituições 

mostraram-se disponíveis à realização da pesquisa, e o pesquisador comprometeu-se a entrar 

em contato posteriormente, através de e-mail, para dar maiores detalhes a respeito da 

investigação. 

Após esse primeiro contato, foi enviado um questionário contendo quatro questões de 

sondagem sobre o funcionamento e as visitas guiadas que ocorrem nos museus, com a 

finalidade de conhecer melhor o lócus da investigação, permitindo ao pesquisador obter 

maiores subsídios para a escolha das instituições que iriam, efetivamente, participar da 

pesquisa. 

Dos profissionais responsáveis pelo setor educativo dos quatro museus contatados, 

somente três responderam ao questionário, e desses, um museu, apesar de se colocar à 

disposição para a realização da pesquisa, entrou em reforma no período de realização da 

investigação, impossibilitando, portanto, sua escolha. Optou-se, desse modo, pela escolha dos 

                                                 
19 Vide APÊNDICE 1. 
20 Vide APÊNDICE 2. 
21 No capítulo 4 da presente tese, encontra-se uma descrição detalhada dessas tecnologias. 
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outros dois museus, que já apresentavam as características desejáveis à pesquisa. Foram eles: 

o Museu da Língua Portuguesa e o Catavento Cultural e Educacional. 

Posteriormente, contactou-se esses dois museus para confirmar a realização da 

pesquisa e marcar um período para a coleta de dados. Logo em seguida, foi enviado um ofício 

para o diretor de cada museu, assinado pelo professor orientador da pesquisa, explicando 

detalhes sobre a investigação a ser realizada e o período de sua realização. Logo após, foi 

recebido um ofício de liberação e confirmação das datas solicitadas para a realização do 

referido estudo. 

No primeiro semestre de 2013, durante os meses de abril e maio, foi realizada a coleta 

de dados nos museus selecionados, de acordo com as agendas de visitas de grupos escolares 

que estavam em conformidade com os objetivos da pesquisa. 

 

 

5.1.1 MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

O Museu da Língua Portuguesa está localizado no prédio da Estação da Luz, em São 

Paulo, e foi inaugurado em março de 2006. O seu trabalho está pautado na difusão e 

valorização da língua portuguesa. Para isso, são utilizados variados aparatos tecnológicos 

como vídeos, sons, computadores, projeções, entre outros, que permitam trabalhar e expor um 

patrimônio imaterial ou intangível, que é a língua portuguesa, fator esse que o difere da 

maioria dos museus existentes no Brasil e no mundo. 

Dentre os principais objetivos do Museu da Língua Portuguesa, pode-se destacar22: 

 

• mostrar a língua como elemento fundamental e fundador da nossa cultura; 

• celebrar e valorizar a língua portuguesa, apresentando suas origens, história e 

influências sofridas; 

• valorizar a diversidade da cultura brasileira; 

• favorecer o intercâmbio entre os diversos países de Língua Portuguesa; 

• realizar exposições temporárias sobre temas relacionadas à língua portuguesa 

e suas diversas áreas de influência. 

                                                 
22 Informações disponíveis no site do museu http://www.museulinguaportuguesa.org.br/. Acesso em 03-06-2013. 
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O acervo do museu está distribuído em três andares, sendo dois reservados para as 

exposições permanentes e um para as temporárias, que ocorrem no primeiro andar do prédio. 

A primeira exposição temporária aconteceu entre os anos de 2006 e 2007 e teve como 

personagem principal o escritor Guimarães Rosa, intitulada de Grande Sertão: Veredas. A 

partir desse momento, várias exposições foram realizadas nesse mesmo espaço, tais como: 

Cora Coralina: coração do Brasil; Machado de Assis; Fernando Pessoa, plural como o 

Universo; Oswald de Andrade: o culpado de tudo; Jorge Amado e Universal, dentre outras 

mostras. 

No segundo andar, encontra-se a exposição permanente, onde é possível fazer uso de 

totens multimídia (Palavras Cruzadas) para saber mais sobre as línguas que ajudaram a formar 

o português falado no Brasil; assistir a vídeos (Grande Galeria) em um grande telão, com 106 

metros de comprimento, sobre o uso da língua portuguesa no cotidiano das pessoas; utilizar-se 

de um jogo (Beco das Palavras) que permite criar palavras, movimentando fragmentos de 

palavras com as mãos sobre uma mesa de projeção, a fim de conhecer suas origens e 

significados; ver e ouvir (Mapa dos Falares) depoimentos de pessoas de todo o Brasil, 

podendo apreciar as diferentes formas de falar que existem em todo o território brasileiro; 

além de painéis que mostram a história da Língua Portuguesa e do edifício sede da Estação da 

Luz. 

O terceiro andar é composto de um auditório, onde é possível assistir a um filme sobre 

as origens e o surgimento das línguas no mundo, além de uma “Praça da Língua”, espaço 

semelhante a um anfiteatro onde são projetadas imagens de prosa e poesia no teto, 

acompanhadas de um áudio sobre temas variados, como: amor, música, exílio, entre outros. 

 

 

5.1.2 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL 

 

 

O Catavento Cultural e Educacional está localizado no Palácio das Indústrias – Parque 

Dom Pedro II –, no centro de São Paulo, e entrou em funcionamento no ano de 2009. De 

acordo com Lozada e Scarpa (2012), esse museu contou com o apoio de diversas instituições 

para a sua implantação e para a aparelhagem das suas instalações. Destacam as seguintes: 

 

Instituto de Astronomia da USP, na seção Universo, a Fundação Faculdade de 
Medicina da USP, na seção Vida, a Escola Politécnica da USP, na seção Engenho, e 
o Instituto Kaplan, na seção Prevenindo a Gravidez Juvenil, além do Instituto 
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Sangari e da doação de uma réplica do Espaço Nanoaventura que pertence ao Museu 
Exploratório de Campinas da UNICAMP. Em 2011, o Catavento Cultural recebeu o 
acervo do Museu de Tecnologia, com 36 objetos de pequeno e grande porte, como o 
avião DC-3, utilizado na Segunda Guerra Mundial (p. 5).  
 

 

O Catavento tem como uma de suas principais metas despertar o interesse pela ciência 

através das suas seções, nas quais é possível explorar variados temas como química, física, 

biologia, entre outros. Os profissionais responsáveis por acompanhar os grupos escolares 

durante as visitas são universitários das diversas áreas das ciências, que atuam na área de 

monitoria e trabalham na instituição como estagiários. 

Esse museu é dedicado às ciências e suas instalações estão divididas em 4 grandes 

seções: Universo; Vida; Engenho e Sociedade. Existem 13 roteiros fixos para os grupos que 

irão visitar essa instituição e, no momento do agendamento para a visita, o professor deve 

indicar qual o roteiro que mais está adequado às suas necessidades. Cada roteiro passa por 3 

seções e, em alguns, é possível escolher uma sub-seção específica da seção maior, 

possibilitando que seja feita uma preparação dos alunos para a visita que será efetuada. Em 

cada seção, o grupo de alunos é auxiliado por um monitor específico, com isso esse grupo 

será acompanhado por, pelo menos, três monitores diferentes, possibilitando uma visão mais 

ampliada da mostra do museu. 

A seguir, serão detalhadas as estratégias metodológicas utilizadas para a coleta dos 

dados. 

 

 

5.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

O presente estudo elegeu como instrumentos de coleta de dados: a observação, que foi 

realizada durante as visitas de grupos escolares aos museus; e a entrevista, realizada com dois 

mediadores e com o responsável pelo setor educativo de cada uma dessas instituições. 
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5.2.1 OBSERVAÇÕES 

 

 

Para o acompanhamento das visitas escolares, utilizou-se de um roteiro de 

observação23. Através dele, buscou-se verificar tanto o comportamento dos estudantes, 

professores e mediadores, durante a visita ao museu, quanto a relação desses com as TDIC 

disponíveis na mostra. Como salienta Lüdke e André (1986), 

 

[...] a observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o 
fenômeno pesquisado [...] Na medida em que o observador acompanha in loco as 
experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, 
o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações (p. 
26).  
 

 

Durante esse acompanhamento das visitas guiadas, todas as atitudes dos alunos, 

professores e mediadores foram observadas e anotadas na medida em que ocorreram. No 

início dessas, o mediador e o professor que acompanhavam o grupo escolar eram avisados 

sobre o trabalho de observação que seria efetuado pelo pesquisador e, após a concordância de 

ambos, iniciava-se o processo de observação. Durante as observações, o comportamento do 

pesquisador foi a de um arguto observador que procurou, na medida do possível, não intervir 

nas visitas. 

As observações ocorreram em um período de trinta dias no qual o pesquisador 

frequentou os dois museus, quinze dias em cada um, da cidade de São Paulo. Também foi 

acompanhado o trabalho desenvolvido em cada umas das instituições, bem como a sua 

dinâmica de funcionamento. O período de observação compreendeu um total de doze visitas 

guiadas, sendo seis em cada museu. Observou-se, desde a recepção dos alunos e as suas 

interações com os objetos da mostra, com os colegas, com os professores e os mediadores, até 

o término da visita e o retorno ao ônibus que levaria os alunos de volta à escola. 

 

 

                                                 
23 Vide APÊNDICE 3. 
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5.2.2 ENTREVISTAS 

 

 

Outro instrumento utilizado por esta pesquisa foram as entrevistas, que foram 

realizadas com os responsáveis pelo setor educativo24 e com dois mediadores25 de cada 

museu, e ocorreram em um momento posterior ao acompanhamento das visitas. Elas foram 

gravadas e, em seguida, transcritas, permitindo ao pesquisador uma análise mais detalhada da 

fala de cada sujeito. Não houve nenhum critério específico para a seleção dos mediadores a 

serem entrevistados. Esses foram selecionados de acordo com a sua disponibilidade no 

momento em que o pesquisador marcou a data para efetuar essa tarefa.  

De acordo com Kipnis (2005), uma das grandes vantagens da entrevista é “[...] a maior 

elasticidade no tempo das respostas, o que garante uma cobertura mais profunda da 

problemática em estudo, além de facilitar a interação do entrevistado com o entrevistador, que 

vai conseguindo colher informações para questões mais sensíveis” (p. 60). Lüdke e André 

(1986) indicam como uma vantagem desse instrumento o fato de permitir “[...] a captação 

imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e 

sobre os mais variados tópicos” (p. 34).  

A entrevista do tipo semiestruturada, correspondente a uma “[...] série de perguntas 

abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode 

acrescentar perguntas de esclarecimento [...]” (LAVILLE & DIONNE, 1999 p. 188), foi a 

escolhida para compor essa fase do trabalho, por permitir ao investigador realizar suas 

indagações e interferir, quando necessário, retomando ou explorando pontos que se 

apresentaram relevantes ao problema. Buscou-se, com esse instrumento, captar a visão dos 

profissionais do setor educativo dos museus com relação à utilização das TDIC presentes nas 

exposições e saber qual a influência que essas tecnologias podem trazer para a aprendizagem 

dos estudantes que visitam esses museus. Além disso, foi traçado um perfil daqueles 

profissionais, em que se procurou identificar a formação deles e a sua experiência no trabalho 

com museus. 

 

 

 

                                                 
24 Vide APÊNDICE 4. 
25 Vide APÊNDICE 5. 
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5.3 A PESQUISA E SUA ANÁLISE 

  

 

O conjunto de informações coletadas e o tipo de instrumento de pesquisa – observação 

e entrevista − foram decisivos na escolha do procedimento de análise dos dados. A opção foi 

tratá-los de maneira que conservasse a sua riqueza e se pudesse, ao mesmo tempo, “[...] 

saborear as entrelinhas [...] surpreender as insinuações que cintilam no lusco-fusco das 

palavras e superam as limitações das expressões oral e escrita” (Demo, 1989, p. 246).  

Para esse fim, optou-se pela análise de conteúdo por acreditar que ela possibilite a 

construção de categorias e uma primeira interpretação dos dados, a partir da ocorrência, da 

frequência, das semelhanças e das diferenças que aparecem ao longo dos depoimentos dos 

sujeitos e nos registros das observações. De acordo com Silva et al. (2005), a proposta que 

acompanha a análise de conteúdo se refere a 

 

Uma decomposição do discurso e identificação de unidades de análise ou grupos de 
representações para uma categorização dos fenômenos, a partir da qual se torna 
possível uma reconstrução de significados que apresentem uma compreensão mais 
aprofundada da interpretação de realidade do grupo estudado (p. 70). 

 

 

Na opinião de Laville & Dionne (1999), quando os dados se encontram em sua forma 

bruta, precisam ser organizados para poder se extrair conclusões deles. O princípio dessa 

forma de análise “[...] consiste em desmontar a estrutura e os elementos desse conteúdo para 

esclarecer suas diferentes características e extrair sua significação” (p. 214). 

Esses mesmos autores ressaltam que a análise de conteúdo não se caracteriza como um 

método rígido em que devem ser seguidas etapas em determinada sequência específica, mas 

sim “[...] um conjunto de vias nem sempre claramente balizadas, para a revelação – alguns 

diriam reconstrução – do sentido de um conteúdo” (LAVILLE & DIONNE, 1999, p. 216). 

Eles aprofundam ainda mais a significação dessa forma de análise quando descrevem que: 

 

Um longínquo trabalho de análise já foi iniciado com a coleta dos materiais e a 
primeira organização, pois essa coleta, orientada pela questão da hipótese, não é 
acumulação cega ou mecânica: à medida que colhe informações, o pesquisador 
elabora sua percepção do fenômeno e se deixa guiar pelas especificidades do 
material selecionado (LAVILLE & DIONNE, 1999, p. 215). 
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Tomada essa decisão, iniciou-se a análise do volume de informações coletadas, que 

compreendeu várias leituras dos registros e dos depoimentos de modo a destacar os trechos 

significativos. Na medida em que se realizaram as leituras, dividiram-se os registros das 

observações e as entrevistas por blocos diferentes com o intuito de agrupar as informações e 

criar as primeiras categorias de análise. Para isso, foi necessário analisar os depoimentos de 

maneira a “[...] sistematizar, catalogar, descobrir relevâncias que se repetem, estabelecer 

aspectos mais e menos incisivos” (Demo, 1989, p. 246). 

Os dados coletados foram tratados separadamente, tendo em vista os diferentes 

sujeitos e objetivos, portanto agruparam-se (1) os depoimentos dos mediadores, (2) o 

depoimento dos profissionais responsáveis pelo setor educativo do museu e (3) o registro das 

observações realizadas. 

Para a análise das entrevistas com os mediadores, dividiu-se o roteiro de entrevista em 

três blocos. No primeiro bloco, procurou-se traçar um perfil desses profissionais. No segundo, 

buscou-se identificar qual é a posição do mediador do museu com relação ao uso das TDIC 

nesses espaços. O terceiro teve como finalidade compreender a relação do museu com as 

escolas, nos períodos pré e pós-visitas. 

A análise das entrevistas com os coordenadores ocorreu a partir da divisão do roteiro 

de entrevista em quatro blocos. No primeiro bloco, procurou-se traçar um perfil desses 

profissionais. No segundo, buscou-se identificar as finalidades e ações desenvolvidas pelo 

setor educativo do museu. O terceiro teve como finalidade entender a preparação das visitas e 

o relacionamento do museu com as escolas e os professores nos períodos pré e pós-visitas. No 

quarto bloco, buscou-se identificar a posição do coordenador do setor educativo com relação 

ao uso das TDIC em um museu. 

Para proceder à análise das observações das visitas escolares aos espaços museais, 

dividiu-se o roteiro de observação em cinco blocos. No primeiro, procurou-se traçar um perfil 

dos grupos e dos professores que os acompanhava. No segundo, buscou-se descrever a forma 

como a visita foi feita e a estrutura que o museu oferece para que ela ocorra. O terceiro bloco 

teve como finalidade analisar o comportamento dos estudantes durante a visita. O quarto 

buscou descrever o comportamento dos professores, durante esse mesmo evento, e no quinto 

bloco, procurou-se descrever o comportamento dos mediadores nessas visitas.  

Nos próximos capítulos está descrita a análise do material coletado durante essa 

pesquisa. Para manter o sigilo, os museus serão diferenciados pelas iniciais (M) seguidas dos 

números (1, 2), os mediadores, pelas inicias (M) seguidos pelas letras do alfabeto (A, B), e os 

coordenadores, pela letra inicial (C). Portanto, para identificação dos museus e sujeitos, usar-
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se-á a seguinte padronização: M1(leia-se Museu 1), M1MA (leia-se Museu 1, mediador A), 

M2C (leia-se Museu 2, coordenador). 
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CAPÍTULO 6 – MUSEU E ESCOLA: QUEM SÃO OS PROFISSIONAIS QUE SE 
OCUPAM DESSA RELAÇÃO? 

 

 

6.1 O PERFIL DOS MEDIADORES NA PERCEPÇÃO DOS COORDENADORES 

 

 

No primeiro bloco das entrevistas, foi possível perceber que os mediadores de ambos 

os museus possuem formações diferenciadas. Dos quatro mediadores entrevistados, nenhum 

possuía a mesma formação, como pode ser visto no Quadro 3.  

 

 

Quadro 3 – Perfil dos mediadores 
 

Identificação 
do museu 

Identificação 
do mediador 

Formação 
Vínculo com o 

museu 

Tempo de 
vínculo com o 

museu 

M1 

MA 
Bacharelado 
em Ciências 

Sociais. 
Efetivo 1 mês 

MB 

Licenciatura 
em Letras 

(Português e 
Inglês); 

 
Especialização 

em Socio 
psicologia. 

Efetivo 6 anos 

M2 
MA 

Licenciando 
em Ciências 

com 
habilitação em 

Física. 

Estagiário 1 ano 

MB 
Licenciando 
em Física. 

Estagiário 1 ano 

 

 

O fato de os mediadores possuírem formações diferenciadas foi uma necessidade 

encontrada no discurso dos coordenadores do setor educativo do museu, quando discorreram 
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sobre o perfil dos profissionais que atuam nesse setor e da forma como é feita a seleção dos 

mediadores, como pode ser visto no relato a seguir: 

 

Todos têm que ter o nível superior e os requisitos, pra nós, depende muito do que tá 
faltando naquele momento. Qual é o elemento ou tempero que a gente precisa 
naquele momento. Então às vezes é uma questão de idiomas, nós precisamos mais 
gente que fale inglês fluente ou espanhol ou alguma coisa assim. Às vezes, como 
agora e que tá difícil de achar, seriam pessoas com libras, que falem libras... outras 
vezes eu sinto que o grupo precisa, como a gente já teve, por exemplo, quando eles 
começaram a fazer jogos, tinha muita gente... de letras e de história ou ciências 
sociais e eles eram, entre aspas, duros de corpo, vamos dizer assim. Então eu 
comecei a buscar mais gente... porque a gente tem um grupo fixo né, que são 19 
educadores... e tem os assistentes, ao todo nós somos em 21, fora os orientadores de 
público, são mais 10... então quando sai um, né, que vai entrar outro, eu penso um 
pouco nisso. Então o que que eu sentia? Eu precisava alguém de teatro ou de 
música, que trouxesse esse lado pro grupo, mas então a escolha, a seleção, sempre 
passa um pouco por esse total (M1C). 
 

 

Evidencia-se no discurso do coordenador do Museu 1 uma preocupação com a 

formação dos mediadores. Para esse profissional, formações diferenciadas tendem a 

enriquecer o trabalho do museu e a construção das visitas, pois permitem que os projetos 

dessa instituição sejam desenvolvidos com múltiplos olhares e que as visitas possam ocorrer a 

partir da contribuição de profissionais das mais diversas áreas. 

Na mesma direção do coordenador do Museu 1, o coordenador do Museu 2 também 

ressalta essa necessidade, salientando que as formações distintas dos mediadores devem 

ocorrer devido à diversidade de assuntos que são tratados no museu, exigindo que haja 

profissionais de várias áreas, a fim de abarcar todos os temas discutidos nesse espaço.  

 

A gente busca os profissionais das áreas do conhecimento que a gente tem aqui no 
museu. Então a gente tem bastante gente de física, no caso ali tem o setor de 
nanotecnologia, astronomia, engenho, tudo isso tem muita física, a gente tem 
biologia, bastante também, ali o setor da vida é uma das maiores seções que a gente 
tem, a gente tem químicos, a gente tem a seção da matéria, é uma química que 
cuida, o laboratório da matéria também é uma química que cuida. A gente tem 
jornalista, porque a gente tem um estúdio de TV. A gente tem também a parte de 
ciências humanas, que é a parte ali do Jogos do Poder, Alerta contra as drogas e 
Gravidez (M2C).  

 

 

Com relação à figura do mediador no museu, diversos autores (GRISPUN, 2000; 

RIBEIRO E FRUCCHI, 2007; MARANDINO, 2008A) têm destacado a sua importância para 

o bom andamento das atividades da instituição museal. Ribeiro e Frucchi (2007) destacam 
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ainda que é necessário aos mediadores uma formação que os habilite a desempenhar o seu 

papel. Todavia, os dados acima chamam a atenção para a necessidade de formações distintas. 

De acordo com o discurso do coordenador do Museu 1, essa instituição prima por ter visões 

de profissionais de variadas áreas para a construção das visitas e para o desenvolvimento dos 

projetos da instituição museal. Já no discurso do coordenador do Museu 2, fica claro que essa 

diversidade de formações ocorre devido ao fato de o museu ser composto de variadas seções, 

nas quais, em cada uma delas, existe a necessidade de um profissional formado na área 

correlata ao assunto que é explorado. 

Apesar de as duas instituições terem em comum mediadores de áreas distintas, de 

acordo com o Quadro 3 e com o discurso dos coordenadores, é possível perceber que eles 

possuem exigências diferenciadas com relação à forma de contrato do museu com esse 

profissional que tem relação direta com os visitantes das instituições. Enquanto no Museu 1 é 

necessário que o mediador seja um profissional de nível superior e tenha contrato efetivo com 

a instituição, no Museu 2 o profissional deve estar na faculdade e é contratado por um período 

pré-determinado como estagiário. 

 

 

6.2 OS PROFISSIONAIS DO SETOR EDUCATIVO 

 

 

No primeiro bloco das entrevistas foi possível perceber que os coordenadores são 

funcionários contratados do museu e que já possuem um longo período de trabalho na 

instituição. Ambos possuem formação na área de artes e, tanto na graduação do coordenador 

M2C quanto no mestrado do coordenador M1C, seus estudos auxiliam diretamente no 

trabalho que é desenvolvido na instituição em que estão atuando. 

 

 

No Quadro 4, a seguir, pode-se visualizar o perfil desses profissionais. 
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Quadro 4 – Perfil dos profissionais responsáveis pelo setor educativo 
 

Identificação 
do museu 

Identificação 
do 

Profissional 
Formação 

Vínculo com 
o museu 

Tempo de 
vínculo com o 

museu 

M1 C 

Graduação em 
Artes Plásticas 

Visuais; 
 

Mestrado em 
Teatro.  

Efetivo 6 anos 

M2 C 

Formação em 
Artes Cênicas; 

 
Licenciando 
em Física. 

Efetivo 3 anos 

 

 

Ao serem questionados sobre as ações e finalidades do setor educativo do museu, os 

coordenadores elencaram as principais atividades exercidas por esse setor, e um desses 

profissionais destacou as visitas de grupos escolares: 

 

a grande atividade do educativo, são as visitas com as escolas, visitas mediadas (M1C). 

 

 

Corroborando com a situação mostrada na citação anterior pelo coordenador do Museu 

1, Marandino e Martins (2005), como visto no capítulo 3, descrevem que as visitas guiadas 

são, na atualidade, “[...] uma das atividades mais populares nos museus de todo mundo” (p. 

78). Isso vem destacar a necessidade das escolas e dos museus terem uma relação cada vez 

mais próxima, pois de nada adianta o grande número de visitas escolares se não for feita uma 

parceria pedagógica entre essas duas instituições. Vale lembrar que, quando as visitas têm um 

objetivo pedagógico e fazem parte do currículo, exercem um papel complementar junto às 

atividades que são desenvolvidas na escola. Se não houver essa relação direta entre a visita e o 

currículo das escolas, quem definirá a forma como essa deve ser conduzida será o professor 

de cada turma. Porém, como já descrito anteriormente por Kisiel (2007 apud SOARES, 

2010), “[...] os professores frequentemente falham em estabelecer ligações entre a experiência 

da visita ao museu e o currículo escolar” (p. 15). 



106 

Apesar das visitas escolares serem consideradas a principal ação, por requerer uma 

maior demanda de tempo por parte das pessoas que trabalham nesse setor, também foram 

destacadas outras atividades inerentes ao setor educativo do museu, como, por exemplo, as 

visitas não escolares e os programas voltados para levar o patrimônio museal “para além dos 

muros”, como destacado no relato a seguir: 

 

Eu diria que a gente tem uma que ela é forte pra nós em termos de intenção, mas 
ainda ela é pequena em termos de atividade assim, que é o nosso trabalho, também 
extra-muros, mas mais amplo, que é o nosso programa Dengo. [...] O Dengo é um 
programa que a gente criou, de mediação, de levar o museu para hospitais. Então... 
a gente tem um grupo de educadores, porque como o museu ele é, a gente tá 
trabalhando com o imaterial, né? Com um patrimônio intangível, ele cabe dentro de 
um laptop. Então não todo, mas parte dele, a gente trabalha, também leva jogos e a 
gente trabalha em alguns hospitais de São Paulo. Então esse é um foco, é uma 
atividade que é grande pra gente, essa ideia de sair do museu (M1C). 
 

 

Então é possível perceber que as atividades desse setor não estão restritas ao seu 

ambiente físico, sendo levadas para outros ambientes, como é o caso do programa “Dengo”, 

descrito no relato acima, que busca levar esse espaço para pessoas que estão em hospitais e, 

naquele momento, não têm condições de ir visitar a instituição. O coordenador desse museu 

ressaltou a importância de levá-lo para fora dos seus muros e salientou a necessidade de vir a 

ampliar esse programa para outros tipos de instituições: 

 

A gente quer ampliar o Dengo, para asilos também e para as franjas da cidade, 
seria pegar ONGs, fazer parcerias com ONGs que trabalham com grupos que não 
conseguem chegar aqui, aí não porque estão doentes ou alguma coisa assim, mas 
porque... até financeiramente não conseguem. Não conseguem o ônibus, não tem 
acesso por desconhecimento também e tudo mais, então a gente também quer 
ampliar (M1C). 
 

 

Além dessas atividades, um dos coordenadores relatou que o setor educativo também 

tem a função de estar sugerindo novas instalações para o museu, de acordo com as ideias dos 

profissionais do setor: 

 

E o desenvolvimento de instalações novas que... aí tem toda uma grande equipe 
também, as ideias nascem do setor educativo, então os educadores baseados em 
vídeos, em fotos, nas vivências em outros museus, seja o que for, a gente tem uma 
ideia e apresenta pro, pro educador sênior, apresenta pra diretoria, depois que eles 
aprovam essa ideia, aí a gente vai desenvolver ela melhor com os arquitetos e 
designers (M2C). 
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Fica explícito, de acordo com os relatos anteriores, que o citado setor tem adquirido 

diversas funções que vão desde a sugestão de instalações para o museu, passando pela 

preparação das visitas, sejam escolares ou não, até a execução de projetos para além dos seus 

muros, buscando levar o acervo da instituição para o maior número de pessoas possível. Essa 

expansão das atividades do setor educativo dos museus permite que essas instituições possam, 

cada vez mais, auxiliar as escolas, colaborando no processo educacional, através de atividades 

de parceria e outras complementares àquelas desenvolvidas no ambiente escolar (VAN-

PRAET E POUCET, 1992). 
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CAPÍTULO 7 – OS ESPAÇOS MUSEAIS E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 

7.1 O OLHAR DOS MEDIADORES 

 

 

Neste item, buscaremos conhecer como os mediadores veem a utilização das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no museu e, a partir do seu 

depoimento, compreender como essas tecnologias estão sendo exploradas nas visitas 

escolares. A análise aqui apresentada será fundamentada nas falas desse profissional que está 

em contato direto com o público. 

Ao serem questionados se a disponibilização das TDIC no espaço museal era um fator 

que influenciava na realização da visita, todos os mediadores responderam que sim. Alguns 

consideraram que as TDIC permitem que o visitante possa criar uma interatividade com o 

objeto que está em exposição, como pode ser visto no relato a seguir:  

 

Influenciam positivamente, no sentido em que você cria uma interatividade com o 
visitante... aonde ele sai do seu papel passivo, né, aquele de pessoa que está apenas 
vendo algo, né, mas ele passa a interagir com aquele que é o objeto daquele museu 
(M1MA). 

 

 

Na mesma direção do mediador 1 do Museu A, o mediador 2 do Museu B destaca a 

importância que as TDIC tem no sentido de permitir que os visitantes possam interagir com a 

exposição: 

 

Eles entram e falam: fantástico, eu posso tocar, eu posso interagir, eu posso fazer. 
Eu não posso apenas olhar o painel e falar: ah! interessante! Eles têm interação e 
as tecnologias, elas [sic] ahhh... dão assim uma ferramenta a mais pra passar o 
conhecimento (M2MB). 

 

 

De acordo com os relatos anteriores, pode-se perceber que as TDIC oferecem a 

possibilidade ao visitante de, a partir do toque, ter um contato direto com o acervo em 

exposição. Esse contato é uma forma de interação, descrita por Wagensberg (2001) como 

sendo do tipo hands-on (manual). Nesse tipo de interação, de acordo com Cazelli (1992), o 
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visitante tem a possibilidade de interagir com os módulos em exposição, podendo não só tocar 

nos objetos, mas receber respostas de acordo com as ações que eles venham a executar. 

Apesar de salientar a importância da utilização dessas tecnologias em um espaço 

museal, um dos mediadores ressaltou a necessidade de uma preparação do público para a 

utilização desses equipamentos. Observemos a depoimento a seguir: 

 

Uma mãe diz assim: é um brinquedo, será que meu filho pode brincar naquele 
brinquedo? Não conseguiu associar que aquilo ali é um modelo de um experimento 
científico, transformado de uma maneira lúdica né, para a criança poder aprender 
(M2MA). 
 

 

Na fala acima, nota-se que os mediadores percebem a diferença entre um jogo que 

pode ser disponibilizado em casa e que, portanto, não tem um compromisso pedagógico e 

informativo e um material didático elaborado pela instituição não formal que possui fins 

educativos. Sua crítica ao público deixa supor que é necessário uma formação voltada 

também para as famílias no sentido de conscientizá-las de que os jogos digitais, quando 

disponibilizados em ambientes educativos, têm uma finalidade bem clara e distinta do uso 

informal realizado por crianças e jovens em seu cotidiano. 

Com relação à influência que as TDIC podem ter quanto à aprendizagem dos 

estudantes que visitam o museu, todos os mediadores concordaram que essa influência existe. 

Entre os depoimentos, destaca-se a fala de um dos mediadores que ressaltou o quanto o uso 

dessas tecnologias pode potencializar o aprendizado de um determinado assunto: 

 

Porque potencializa, né, potencializa a experiência. Então através de uma 
potencialização da experiência... isso cria uma, essa potencialização um 
aprendizado, né. Na assimilação de um determinado conteúdo ou na elaboração 
sobre aquele conteúdo, né, porque ele experienciou a aula, ele experienciou aquele 
processo (M1MA). 

 

 

Essa potencialização da aprendizagem a partir da experimentação, descrita pelo 

mediador 1 do Museu A, pode ser demonstrada através da realidade virtual, na qual o visitante 

pode entrar em um mundo virtual e modificar a realidade ao seu redor, como no exemplo 

descrito por Sideris e Rossou (2002) no capítulo 4, em que o visitante, ao entrar nessa 

realidade, pode montar um vaso de cerâmica juntando os seus pedaços, como se fosse um 

quebra-cabeça. Nesse tipo de interatividade, o visitante deixa de ser apenas um observador e 
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passa a exercer uma ação direta, como se estivesse tendo contato com o objeto real. Esse tipo 

de experiência potencializa a aprendizagem do visitante. 

Apesar de toda a importância atribuída às TDIC, um dos mediadores fez questão de 

destacar que é necessário estar atento para que a tecnologia não afaste o aluno do que é mais 

importante naquele momento, que é a mostra do museu, o objeto que está em exposição, e não 

a análise da tecnologia que está sendo utilizada: 

 

É necessário ter cuidado né, com que forma que tá sendo passada a tecnologia, 
porque às vezes ele fica mais interessado no touch screen, na própria tela do que 
no conhecimento que a tela tá passando pra ele. Então ele chega e fala: olha que 
interessante. E esse fato de, de você poder interagir deixa o conhecimento muito 
mecanizado, você chega e começa a tocar assim, chega e fala: ah, legal, legal, 
legal. Você não para pra ler, você não para pra entender. Diferente do painel, no 
painel você não vai poder tocá-lo, você tem que fazer o quê? Ler, adquirir o 
conhecimento dele, observar, analisar. Diferente do, da ferramenta tecnológica, 
você vai analisar a ferramenta tecnológica e não o conhecimento que ela tá te 
passando (M2MB). 

 

 

É como se o mediador colocasse a ideia de que a tecnologia não deve ser tão 

interessante ao ponto de superar o atrativo de um determinado objeto presente na mostra do 

museu, ou seja, que a representação ou a ideia do que seja o objeto não supere o objeto em si. 

Essa reflexão nos faz pensar: A tecnologia, por si só, seria capaz de tamanha façanha? 

É possível verificar que todos os mediadores concordam sobre a importância que as 

TDIC têm em um espaço museal, seja para potencializar o aprendizado dos visitantes, seja 

para aproximá-lo daquela exposição, daquele espaço que, muitas vezes, não faz parte do 

cotidiano dos estudantes. Apesar disso, os mediadores também teceram críticas com relação 

ao uso dessas tecnologias, como pode ser visto nos relatos a seguir: 

 

Você perde a parte mais pedagógica da coisa e fica mais na parte contemplativa 
da tecnologia, as pessoas ficam contemplando a tecnologia ao invés de contemplar 
o conhecimento. Então esse é um dos pontos negativos assim, você ter uma coisa 
tão interativa, tão tecnológica... (M2MB). 

 

 

Percebe-se uma preocupação desse mediador de que a tecnologia possa substituir o 

objeto em exposição, passando a ser o centro principal das atenções do visitante. Seguindo 

essa mesma linha de raciocínio, o mediador 2 do Museu A destaca que é preciso associar o 
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uso das tecnologias à presença de um profissional que possa mediar o conhecimento junto a 

esses visitantes. 

 

O jovem hoje ele tá acostumado com coisa cada vez mais rápido, então se você 
conseguir achar um jeito de associar um tradicional, né, que é a explicação ali do 
professor e colocar na lousa, [sic] ó, o esquema é esse, e ao mesmo tempo mostrar 
uma tecnologia avançada, o esquema que eu mostrei pra vocês está acontecendo 
aqui e é assim, eu acho que o avanço..., na educação é admirável. Infelizmente não 
tem isso, as pessoas acham que ou é assim ou é assim. Nunca é, nunca é os dois 
andarem juntos ali. Ah vamos substituir o tradicional pela tecnologia, e joga tudo 
pra o aluno da tecnologia... como se fosse uma educação Ead, tudo pra mão da 
tecnologia (M2MA). 
 

 

O mediador 1 do Museu A também ressalta a importância da tecnologia, mas, como 

no relato anterior, adverte que a presença dos profissionais na exposição é essencial, pois 

evita que o visitante se perca na exposição e não consiga atingir o objetivo proposto na 

mostra. 

 

Eu acho que é isso, eu acho que ela tem que ser usada... na medida a se 
potencializar experiência... mas não fazer com que o indivíduo se perca naquele 
determinado processo né. Porque a experiência só se torna uma experiência quando 
ela tem um início um meio e um fim. Então ali naquele momento, às vezes quando 
você tem muita informação em um mesmo espaço, você acaba se perdendo, né. Você 
tá vendo uma informação aqui, de repente você se depara com outra informação e 
aí você acaba perdendo aquele processo de experienciar aquele momento, né 
(M1MA). 

 

 

Nos relatos anteriores, fica clara a visão dos mediadores com relação ao uso das 

tecnologias em uma exposição, destacando que, se elas não forem utilizadas de forma 

apropriada, podem vir a ofuscar o destaque que deve ser dado à mostra do museu. Um dos 

mediadores fez questão de destacar que o uso das tecnologias no espaço museal deve estar 

associado ao discurso do profissional responsável pela mediação da visita. 

 

Nas tecnologias que os monitores podem usar, ao invés de usar apenas a voz como, 
por exemplo, o uso do passeio interplanetário, nós utilizamos a voz e também a 
parte visual, a voz é interessante pra você passar os conhecimentos, mas se você 
tiver um material de apoio como, por exemplo, uns slides, alguma coisa do tipo. Os 
slides, eu digo, mais alguma projeção, alguma coisa que seja também visual, mas 
que possa ser usado em conjunção com o monitor, que o monitor possa ir passando 
e explicando, quase da forma de uma palestra, mas que não fique tão cansativo 
porque uma palestra tem duas, três horas de duração e fica cansativa com as 
tecnologias, mesmo sendo tão tecnológica assim, mesmo a tecnologia chamando 
tanto a atenção, pode ficar cansativo. Então se fosse pra dar uma dica assim, sei lá, 
abrir um pouquinho mais assim, o leque de opções do monitor (M2MB). 
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Essa necessidade de uma mediação humana aliada aos aparatos tecnológicos 

possibilita um melhor aproveitamento do tempo de visita, pois, quando um visitante não sabe 

usar essa tecnologia, muito tempo pode ser perdido no aprendizado desse uso, tempo esse que 

poderia ser aproveitado para explorar a exposição (MARTY, 2008). 

Com relação à mostra do museu estar disponível na internet, todos os mediadores 

consideraram importante a utilização dessa tecnologia, seja para preparar o visitante que irá 

ao museu, seja para divulgar o que está em exposição naquele espaço, como descrito no relato 

a seguir: 

 

Eu acho que... não só válido como importante. Vamos colocar pra divulgar, mas 
não só pra divulgar mas pela importância. Talvez essa busca na internet pelo museu 
já te prepara, o que, que eu vou ver lá, o que que eu vou encontrar lá? Que nem o 
próprio pai que traz o filho aqui no domingo, pra brincar nos experimentos, ele 
[sic] “Pera aí, então não é um parque de diversão, é um museu de ciências. Eu tô 
vendo aqui na internet, que ó ta explicando aqui, ah são experimentos de mecânica, 
são experimentos de eletromagnetismo, ah as crianças vão aprender com diversão”. 
Tá associado ali uma diversão, mas é um aprendizado, então é uma coisa 
mostrando um pouco da, dessa parte mais séria da coisa (M1MA). 
 

 

Outro mediador ressaltou a importância da possibilidade de se ter acesso à mostra de 

um museu localizado fisicamente distante de quem queira visitá-lo, e que, não fosse o auxílio 

da internet, a visita seria inviável. 

 

Eu acho que é bem interessante você disponibilizar... esse conteúdo pela internet, 
porque você faz com que outras pessoas, que não necessariamente teriam a 
condição de estar naquele espaço, tenham contato com aquele acervo, né? Por 
exemplo hoje, se a gente tem por exemplo o Museu do Louvre, né, você pode fazer 
visitas interativas ao Museu do Louvre, eu acho isso extremamente positivo, 
porque... talvez eu nunca tenha a possibilidade de estar pessoalmente... no Museu 
do Louvre (M1MA).  

 

Essa possibilidade de poder ter acesso a uma instituição museal através da internet faz 

com que a rede mundial de computadores seja um importante veículo de divulgação dessa 

instituição e das suas mostras, permitindo, como já observado por Oliveira e Silva (2008), 

“[...] atrair mais público para a visita ‘real’” (p.202-203). Além de permitir que possa ser 

acessado por quem está longe da instituição, a internet também pode servir como uma forma 

de incentivar as pessoas a irem ao museu, pois pode ser um atrativo para a exposição. 
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Apesar da importância dada à mostra desses ambientes disponíveis na internet, 

também foi possível verificar que existem críticas com relação a esse uso: 

 

Saber o conhecimento que tem no museu através da internet, não vai ter você 
contato com o monitor, não vai ter contato com ... mais direto assim com o 
conhecimento. Mas assim é o mesmo conhecimento, então quando você vê pela 
internet, você fica também focado em menos tempo pra analisar aquilo. Na internet, 
você abre a página fica meia hora, vê o conteúdo e passa, aqui no museu você sair 
da sua casa, pegar duas horas de trânsito, pra chegar aqui ficar meia hora e ir 
embora, ninguém faz isso. Os alunos eles fazem, três monitorias, quarenta minutos 
cada uma, então eles têm mais tempo focados só no conhecimento que tem que 
adquirir. Então na parte mais cognitiva assim, é mais interessante porque ele vai 
aprender melhor, do que se ele tivesse na internet ali com aquele mundo de 
possibilidades ali, só batendo o olho no conhecimento, ele chega e fala: “Ó, estrelas 
não são feitas de fogo, ok! Legal” e passa, diferente daqui, você chega e fala pra 
uma criança que estrela não é feita de fogo, ela fica impressionada, porque ela tá 
prestando atenção em você (M1MB). 
 

 

Através dos relatos anteriores relacionados ao uso da internet pelos museus, pôde-se 

perceber que, apesar de todos os mediadores considerarem que essa é uma forma importante 

de aproximar a mostra museal dos seus visitantes, existem críticas com relação ao uso dessa 

tecnologia, no sentido de que uma visita ao museu através da internet não substitui uma visita 

feita fisicamente, principalmente por não existir uma mediação humana entre o visitante e o 

acervo desses espaços.  

 

 

7.2 AS TDIC E O MUSEUS: O OLHAR DOS COORDENADORES 

 

 

Antes de adentrar na visão que os coordenadores do setor educativo dos museus têm a 

respeito do uso das TDIC nesses espaços, consideramos relevante destacar que esse 

profissional é o responsável por preparar as atividades educativas, consequentemente, é a 

pessoa que organiza, juntamente com os mediadores, a forma como devem ser trabalhadas as 

TDIC durante as visitas escolares. Diante do exposto, as falas dos coordenadores constituem 

um dos pontos de vista analisados neste trabalho. 

Ao serem questionados sobre o uso das TDIC, todos os coordenadores ressaltaram que 

as tecnologias são de extrema importância para o museu, pois elas podem vir a auxiliar o 

trabalho que é desenvolvido nessas instituições. Um dos coordenadores ressaltou que o uso 

dessas tecnologias é um fator preponderante para a existência desse local que, por possuir um 
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acervo imaterial, ficaria praticamente impossibilitado de expor o mesmo, não fosse esse 

suporte tecnológico. 

 

Aqui [no museu] se pensou em várias linguagens e vários suportes... então a gente 
tem desde, e aí também se discute a questão da interatividade, né, mas o que que a 
gente tem? A gente tem... o vídeo, é uma das questões que a gente tem... os 
computadores, né, como suporte também de informação... nós usamos também, se a 
gente pensar o lápis é uma tecnologia também, né, então a gente também trabalha 
com os jogos, e aí é uma coisa que a gente procura trazer muito, aí o educativo... 
esse contraponto, da tecnologia de ponta com a tecnologia que é essa mais simples 
e mais fácil de se encontrar... eu acho que é basicamente isso (M1C). 
 

 

De acordo com esse relato, fica claro que a tecnologia é de fundamental importância 

para o funcionamento do museu, mas não são utilizadas somente as tecnologias digitais, como 

também outros tipos de tecnologias nesse espaço, pois, apesar de ter as TDIC como a 

principal forma de expor o acervo, elas não são a única forma de trabalho existente na 

instituição. 

Sobre o desenvolvimento e a implementação dessas tecnologias nos museus, os 

coordenadores indicaram que essas são atividades executadas por empresas externas a essas 

instituições. Em cada museu existe um setor que pode vir a fazer a manutenção dessas 

tecnologias, mas em nenhum deles existe um setor que seja responsável por desenvolvê-las, 

seja tanto na parte de equipamentos, quanto no desenvolvimento de softwares para serem 

utilizados em suas dependências, como pode ser visto no relato a seguir:  

 

A parte tecnológica ela foi toda feita, o museu ele foi... ele foi criado para a 
Secretaria de Cultura, pela Fundação Roberto Marinho, foi uma parceria. Então 
toda a parte de pensar, pesquisa e concepção toda do museu foi feita pela Fundação 
Roberto Marinho. Então eles contrataram equipes diferentes, então uma equipe de 
conteúdos, uma equipe pra pensar tecnologia, museologia e tudo mais. E a parte da 
tecnologia, ela foi toda pensada, principalmente, por uma empresa que fez o Beco, a 
Grande galeria e tudo mais e aí nos entregou pronto. Eles até têm, continuam nos 
tendo um suporte pra gente numa série de coisas, então a gente tem aqui uma 
equipe de tecnologia...  de técnicos que tocam o museu. E a gente já tá começando a 
trabalhar com eles também um pouco, porque eles têm esse domínio do digital... 
começando a pensar conteúdos ou formas de trabalhar. Mas foi uma empresa de 
fora que fez (M1C). 
 

 

Na mesma direção do coordenador do Museu 1, o coordenador do Museu 2 também 

destaca que todas as tecnologias utilizadas nas exposições são desenvolvidas por empresas 

externas ao museu. 
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É o educador de cada área que vai atrás das suas coisas. Eu que vou atrás, vejo e 
entro em contato com a empresa e vejo como é que ela faria pra implementar essa 
tecnologia aqui. E aí uma vez implementada aqui, a gente tem essa manutenção do 
educativo, que também pode dar ajuda em algumas coisas e o setor de informática, 
que não é do setor educativo, mas a gente também acessa pra eventuais ajustes ou 
qualquer tipo de coisa (M2C). 
 

 

Por esses relatos, foi possível perceber que os profissionais do setor educativo podem 

vir a sugerir novas tecnologias, novos equipamentos, novos softwares que possam vir a 

compor o acervo museal, mas nenhum desses virá a ser desenvolvido na própria instituição, 

devendo ser adquiridos de empresas externas. A existência de um setor que possa desenvolver 

tecnologias e realizar a manutenção dos equipamentos tecnológicos utilizados pelo museu é 

um fator que poderia vir a facilitar a adaptação de usos e aplicações das novas ferramentas às 

necessidades mais imediatas dessa instituição. Por exemplo, um software educativo poderia 

ser desenvolvido e adaptado de acordo com as sugestões dos educadores e as necessidades do 

setor para o qual o mesmo fosse desenvolvido, trazendo uma maior independência e agilidade 

com relação a futuras alterações que viessem a ser necessárias. 

Com relação à mostra do museu estar disponível na internet, todos os coordenadores 

consideraram um fator extremamente importante. 

 

Eu acho muito bacana (M2C). 
 
Esse é um dos nossos sonhos. A gente, o educativo tá montando uma plataforma 
digital... que a gente tem que pôr ainda esse ano... pra funcionar. Eu acho 
fundamental e importantíssimo (M1C). 

 

 

Os coordenadores relatam, como uma vantagem do uso da internet pelos museus, a 

possibilidade de que essa tecnologia possa levar o acervo da instituição às pessoas que estão 

distantes do espaço físico dela. 

 

Então eu acho fundamental que a gente tenha... que a gente utilize a internet. É 
onde estão as pessoas hoje em dia, onde elas se comunicam e onde elas buscam o 
conhecimento. Então eu acho que a gente tem que usar isto, cada vez mais. É ainda 
um desafio (M1C). 
 

 

Assim como pode ser visto no relato do coordenador do Museu 1, o coordenador do 

Museu 2 também destaca a importância de se utilizar a internet para atingir o público que se 

encontra distante fisicamente desse espaço. Vejamos a seguir: 
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Um tour virtual onde você possa entrar e olhar pra cá, olhar pra lá, olhar pra 
cima... isso pra qualquer museu e no nosso caso, eu acho que deveria ter a 
interatividade, porque é a nossa, é o nosso ponto chave. Então por mais que não 
seja uma interatividade do cara botar a mão, tomar choque, uma interatividade que 
seja ele escolher ali o que ele vai fazer entendeu? Parar na frente de um 
experimento virtual. Clicar no que seria o botão, fazer a simulação, o 
simuladorzinho ali, um botão, dois, três pra o cara ver as coisas diferentes 
acontecendo (M2C). 
 

 

Nos relatos anteriores, é possível depreender que ambos os coordenadores estão de 

acordo com a opinião de que essa tecnologia pode trazer várias vantagens para o museu, seja 

como uma forma de mostrá-lo, seja abrindo a possibilidade de utilizar softwares pela internet 

para realizar seus experimentos. Mas, apesar disso, essa utilização, como descrito pelo 

coordenador M1C, “é ainda um desafio”. 

Apesar da importância que a internet tem para os museus na atualidade, os 

coordenadores também teceram críticas com relação ao seu uso. 

 

Quando a gente fala dessas ações extra-muros, pra atingir um número maior de 
pessoas... eu acho fundamental também, a internet. Mas... eu acredito nela como 
uma ferramenta. Então esse talvez seja um dos motivos porque até hoje a gente 
ainda não tenha colocado também, porque ele pressupõe pra mim uma mediação 
constante também. Então você sempre vai precisar de um educador ou alguém que 
vá... provocando, do mesmo jeito que a gente faz aqui... o que que a gente chama de 
provocar? O objeto do conhecimento tá ali e qualquer um pode construir o seu 
conhecimento, só vendo alguma coisa e se relacionando com ele, só que eu acredito 
que o nosso papel, ainda mais quando a gente põe, usa a internet ou o digital como 
ferramenta, é ir criando provocações, questões e tudo mais que não direcionem o 
olhar, mas foquem no sentido de fazer aquela pessoa olhar aquilo e refletir sobre 
ela e fazer conexões (M1C). 
 

 

No discurso do coordenador do Museu 1, percebe-se a importância que é dada à 

presença do educador para a construção do conhecimento do visitante. Nessa mesma direção, 

o coordenador do Museu 2 tece críticas à utilização do museu através da internet, destacando 

a importância do contato físico do visitante com o acervo da instituição. 

 

Eu tenho muitas críticas à internet, enfim são críticas inclusive super discutidas 
hoje em dia, né, com todo o avanço da internet, o alcance dela, junto com as coisas 
boas vem as coisas ruins. Mas assim como tudo na vida, então eu acho que se 
souber se utilizar é uma arma muito poderosa. Você conseguiria levar o museu para 
lugares distantes e tudo mais, de uma forma diferente porque o conceito daqui é 
justamente a interatividade, é o cara botar a mão, é o cara tomar um choque, é o 
cara entrar numa bolha científica. Pela internet não vai ter nada disso? Não, não 
vai ter nada disso (M2C). 
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Fica explícito no discurso dos coordenadores que, apesar da internet ser um elemento 

de grande importância para os museus da atualidade, ela não substitui o contato físico que o 

visitante tem com a mostra e com os educadores dessas instituições, fator esse que é 

considerado por aqueles profissionais como imprescindível para atingir integralmente os 

objetivos propostos pelo elaborador da exposição. 

Do exposto acima, observa-se que a tecnologia facilita a vida humana, encurtando 

distâncias (como faz a internet), mas vale lembrar que a tecnologia, sob suas diferentes 

formas, não substitui o homem, muito menos as relações desse com o meio que o circunda. 

Por exemplo, o museu disponível no espaço da internet não substitui o museu físico, pois uma 

de suas características é a imaterialidade, ou seja, o visitante não se encontra no mesmo plano 

que a obra em exposição. Essa limitação impede que ele tenha acesso aos variados tipos de 

sensações que o contato direto com a obra e com a própria instituição possibilita. Porém, esse 

fato não inviabiliza o uso de recursos tecnológicos em mostras museais. Pelo contrário, 

quando não se dispõe de um determinado acervo, a tecnologia é um instrumento capaz de 

representar a memória cultural. 

Com relação ao uso das tecnologias em geral nos ambientes museais, um dos 

coordenadores ressalta: 

 

A crítica que eu tenho é sobre a tecnologia em geral, é que ela... tem que tomar 
cuidado com essas palavras, mas ela distancia um pouco as pessoas dessa 
experiência real que não é tecnológica nem virtual. Então muitas vezes existem 
soluções que poderiam ser desenvolvidas que eu acho que são mais ricas do que a 
tecnologia de computadores e tudo mais. E pela facilidade acaba se optando por 
isso (M2C). 
 

 

De acordo com esse relato, percebe-se que a tecnologia, nos dias atuais, está sendo 

utilizada indiscriminadamente, mesmo quando não existe a sua real necessidade, 

principalmente como uma forma de mostrar que aquele objeto que faz parte da mostra ou 

aquele experimento é atual. Valente (2003) ressalta que o museu deve manter-se atualizado 

para não ficar “defasado com relação ao visitante” (p. 43), fator esse que o impossibilitaria de 

cumprir apropriadamente o seu papel social e educativo. Essa autora também argumenta que, 

por estar em um processo constante de tentar atrair o público, “[...] o museu não distingue o 

modismo do interesse real do visitante” (p. 43). Nesse sentido, é compreensível que cada vez 
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mais os artefatos tecnológicos, por estarem em constante mudança e representarem na nossa 

sociedade “o novo”, sejam elementos mediadores das mostras museais, e que a instituição 

museal, por conseguinte, procure preparar-se para acompanhar os avanços da tecnologia, 

tirando proveito do que ela pode oferecer de melhor ao seu público. Todavia, vale lembrar que 

as tecnologias, digitais ou não, por si só, não realizam milagres, não carregam soluções. Todo 

artefato tecnológico é construído pelo homem e somente em suas mãos (na forma como o 

utiliza, quando e porque) é que pode fazer sentido, ter significado e contribuir para um 

determinado objetivo. Na escola, no museu, ou em qualquer outro ambiente, as tecnologias 

devem estar integradas, manter “diálogos”, fazer parte de um contexto, de um projeto maior, 

no qual estejam claros os objetivos e as estratégias tanto para quem as utiliza como um meio 

(professor ou educador) quanto para quem usufrui dos seus recursos (estudantes ou 

visitantes). 
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CAPÍTULO 8 – A RELAÇÃO MUSEU ESCOLA: A CONCEPÇÃO DOS 
COORDENADORES E EDUCADORES  

 

 

Nesse bloco da entrevista, buscou-se entender a relação existente entre os museus e as 

escolas que os visitam. Foi possível perceber que, na grande maioria dos casos, tanto nos 

períodos que antecedem as visitas como nos períodos posteriores a elas, não existe um contato 

do mediador com o professor e nem com as turmas que estão visitando o citado local, como 

descrito no relato a seguir: 

 

A gente conhece a turma que a gente vai pegar, o grupo que a gente vai pegar... são 
3 roteiros de 40 minutos aproximadamente de duração, quando a gente pega o 
primeiro horário, a gente busca eles no ônibus, então nosso primeiro contato 
monitor – grupo é no ônibus. Então ali as boas vindas, procedimento, o que você 
pode e não pode fazer nas dependências do prédio, e a gente entra e já dentro a 
gente começa. 
Agora quando você pega o segundo ou terceiro horário, você não sabe que turma 
você tá pegando, ela já veio de uma outra seção, você não sabe como foi a 
abordagem daquele monitor com a turma, se ele deixou aquela turma incentivada 
ou se ele botou a turma pra baixo, se chegou o monitor logo no ônibus animado, 
“Ah! Pessoal, vamos fazer um negócio divertido, vai ser bacana.” Se ele deixou 
animado demais, ou se ele chegou lá “Ah! não quero bagunça.” Então você não 
sabe quem que você tá recebendo (M2MA). 

 

 

De acordo com esse relato, fica claro que a visita a esse museu é dividida em três 

blocos (roteiros) e que no primeiro roteiro o mediador é responsável por ter o primeiro contato 

com a turma que está visitando a instituição. Porém, no segundo e no terceiro roteiro, o 

mediador já recebe a turma no “meio” da visita, portanto, não há nenhuma informação sobre a 

mesma e, com isso, essa mediação é realizada de uma forma geral, ou seja, não existe 

diferença entre a mediação que é feita entre as turmas, pois esse profissional não conhece o 

perfil de cada grupo. Esse problema pode ser solucionado se o museu tiver todas as 

informações, previamente, sobre o grupo que o visitará, além de conhecer os objetivos da 

visita em questão, pois, como ressalta Köptcke (2003), “[...] os mediadores dos museus e 

responsáveis por atividades educativas podem melhor conhecer o público ao qual se dirigem 

e, assim, propor um atendimento mais eficaz, respondendo à especificidade de seus visitantes” 

(p. 121).  
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Assim como o mediador 2 do Museu A, o mediador 2 do Museu B também descreveu 

que não existe nem um contato anterior nem posterior à visita, entre os mediadores e a turma 

que visita a instituição:  

 

Nos apresentamos na hora, sabemos da onde eles vem na hora. Idade, ano escolar 
e depois que eles saem daqui são pessoas aleatórias. Nós não temos um 
acompanhamento de conhecimento deles (M2MB). 

 

 

Nos relatos anteriores verifica-se que o mediador só conhece a turma e o professor que 

irá acompanhar no momento da visita e que, após o seu término, não haverá nenhum contato 

do mediador com esses visitantes. Esse é um fator que inviabiliza o desenvolvimento de um 

trabalho específico, desse profissional, com relação àquela turma que ele está acompanhando, 

pois ele não sabe de suas necessidades, suas expectativas, consequentemente, não tem 

condições de preparar uma visita direcionada para aquele público. Por não ter um contato 

posterior à visita, o mediador não tem condições de avaliar se o seu trabalho foi feito de forma 

a trazer o resultado esperado, seja para ele, seja para o professor, ou para a turma de 

visitantes, pois o mediador não teve um retorno de nenhuma dessas pessoas com relação ao 

uso que foi feito dos assuntos que foram discutidos na visita. 

Um dos mediadores ressaltou que gostaria de ter um contato posterior com a turma 

que ele acompanhou, para poder visualizar como foi que a sua mediação influenciou aquele 

grupo.  

 

Porque quando a gente fala em educação, a gente fala em um processo de 
transformação...  que não deve ser estanque né. Então o que a gente tenta jogar, o 
que a gente tenta passar pra eles...  tenta fazer com eles é criar esse estopim, essa... 
criar algumas questões pra que eles corram atrás de outras informações que vão 
pra além dessa experiência aqui no museu né. É tentar... é a coisa da semente né, 
você joga uma semente e ai você vai... a nossa aqui ela acaba sendo um pouco 
limitada nesse momento de visita né. Não sei se a gente consegue ter depois um 
acompanhamento disso, mas aí se a gente consegue jogar essa semente do 
questionamento, do porque né, poxa os processos eles acontecem de acordo com 
várias perspectivas né. Então o que a gente faz é tentar ampliar os pontos de vistas 
que aquele indivíduo pode ter (M1MA). 
 

 

Apesar dessa falta de contato (tanto no pré como no pós-visita aos museus) entre os 

mediadores e os visitantes, algumas ações têm sido feitas no sentido de viabilizar esse 

contato, como descrito a seguir: 
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O que a gente tem é disponibilizado pro público, professores, tanto de rede pública 
ou privada, é o que a gente chama de curso, que é o “Mundo, língua, palavra”. 
Então é um projeto que surgiu no educativo, dos educadores, que era um projeto 
que visava estreitar as relações entre museu e professores, entre museu e escola. 
Então todo mês, no segundo sábado de cada mês, acontece aqui no museu um 
encontro, entre um educador e professores que se inscrevam. E a gente vai falar 
sobre o nosso trabalho, sobre o acervo do museu, sobre como cada educador 
trabalha esse acervo. Por que como cada educador tem uma formação diferente, 
uma visão diferente, cada um vai trabalhar o acervo de uma maneira diferente. Só 
que mesmo diferente, cada um tá trabalhando dentro de um conceito já discutido, 
então é uma diferença orbitando dentro de um mesmo espaço, né? Então são vários 
planetas em volta de uma mesma estrela. Então a gente apresenta isso, proporciona 
um momento, neste dia, de que esses professores passem por um momento de 
visitantes, então eles fazem uma visita com a gente, conhecem o acervo e a gente 
junto vai pensar estratégias de trabalho desse acervo na escola, seja antes, seja 
durante, ou seja, depois da visita (M1MB). 
 

 

Fica claro, no relato anterior, que essa instituição desenvolveu um programa específico 

que busca preparar os professores para realizar as visitas com seus alunos. Essa preparação é 

importante, tanto para o bom desenvolvimento da visita quanto para o êxito dos objetivos 

propostos pelo professor que devem estar em consonância com o currículo da escola, pois as 

turmas, quando são preparadas para a visita e possuem um objetivo ao fazê-la, vão a esse 

evento com um olhar mais apurado e mais atento ao que a mostra possui. Esse mesmo 

mediador destaca que o projeto busca trazer o professor para mais perto do museu, permitindo 

que possa ser criado um canal de comunicação desse local com a instituição escolar. 

 

Não é ensinar o professor a dar aula, longe disso, mas é criar um diálogo. E 
quando os professores voltam ao museu, acompanhando visitas, acompanhando 
grupos, a gente sente no grupo a preparação que foi feita com esse grupo. Então a 
preparação a gente diz que não é só dizer para o aluno: olha você tem que ir ao 
museu, você vai ter que ficar quieto, não vai poder falar muito alto, vai ter que 
andar com o educador. Não é essa a preparação que a gente quer, né. É que 
comece uma reflexão sobre o assunto, talvez já na escola e ai cada professor vai 
trabalhar da sua maneira (M1MB). 
 

 

O que é possível perceber, a partir do exposto, é a importância dessa preparação dos 

professores para a visita, o próprio mediador chega a destacar que é possível identificar 

quando a turma chega preparada para a visita, “a gente sente no grupo a preparação que foi 

feita com esse grupo”. 

Para que esse trabalho de parceria possa decorrer de forma apropriada, é necessário 

que exista uma maior comunicação entre os profissionais do setor educativo do museu e o 

professor que irá efetuar a visita, pois, como já sinalizado por Köptcke (2003), no segundo 
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capítulo, o professor deve, antes de a visita ocorrer, ir à instituição museal conhecer todo o 

ambiente e conversar com os profissionais do setor educativo. Com isso, é possível 

transformar a visita, além de um momento de prazer e diversão, em um momento de 

aprendizado que esteja integrado às atividades desenvolvidas no ambiente escolar. 

Apesar de algumas ações estarem sendo desenvolvidas com o intuito de aproximar o 

professor e a escola da instituição museal, como é o caso do projeto “Mundo, língua, palavra”, 

citado anteriormente pelo Mediador B do Museu 1 (M1MB), os coordenadores das duas 

instituições pesquisadas ressaltaram que tem sido praticamente inexistente esse 

relacionamento, estando, na maioria das vezes, restrito ao momento da marcação e da visita 

propriamente dita: 

 

As escolas que agendam a gente manda pra elas o nosso material educativo, que é 
dedicado aos professores, foi feito pensando neles... com propostas de trabalho que 
eles poderiam desenvolver assim a partir do acervo, não é... a gente não dá 
propostas, a gente discute com eles possibilidades pra que eles criem essa 
proposta. E aí a gente manda esse material com um convite pra o professor vir 
participar de um encontro, e a gente recebe pouquíssima gente (M1C). 

 

 

De acordo com esse relato, pode-se identificar que o contato entre escola e museu 

ainda é muito pequeno e, continua esse coordenador, ainda é preciso avançar muito nessa 

relação. 

 

Então... estamos engatinhando ainda, a gente tenta daqui, não dá certo, a gente 
tenta de lá, acontece uma coisa pontual e volta, mas ainda é uma batalha trabalhar 
em parceria com a escola. É uma mudança, é assim eu não gosto de falar mal do 
outro, porque sempre fica o professor que é crucificado, mas eu já trabalhei do 
outro lado, sempre dei aula, até 2010 eu tava na sala de aula, mas eu sinto assim... 
que ainda o professor vê o museu como um lugar que substitui a sua aula, né, uma 
atividade que vai fazer isso e não como uma complementação. Eu acho que é essa 
cultura que a gente ainda tem que ir trabalhando com os professores, e aí como as 
redes são muito grandes, viram pequenos mastodontes ou grandes mastodontes 
como no caso da rede estadual, ainda é difícil. É uma frustração eu diria (M1C). 
 

 

Percebe-se, a partir do cenário apresentado, a necessidade que existe atualmente em 

modificar a visão que algumas escolas e professores têm a respeito da instituição museal, na 

qual a visita ao museu, muitas vezes, tem servido apenas para substituir a aula, deixando de 

efetuar o papel de parceria e complementaridade em relação às atividades que são 

desenvolvidas no ambiente escolar. Complementaridade essa que permite, como assinalado 
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por Köptcke (2003), no segundo capítulo, ter acesso a “[...] experiências de aprendizagem 

diferentes daquelas tradicionalmente privilegiadas na sala de aula” (p. 112). 

Ao relatar sua experiência com o “Programa Cultura é Currículo”, da FDE, discutido 

no capítulo I desta tese (o subcapítulo São Paulo − Cidade Educadora), o coordenador do 

Museu 1 fez elogios a esse programa, destacando o seu potencial. 

 

Eu acho a proposta interessante, no sentido de... não sei se você conhece como ela é 
estruturada. Mas essa ideia de que um aluno que entre lá embaixo no primeiro ano 
do infantil, né? Quando ele sair no terceiro do ensino médio, ele tenha visitado 
grande parte das instituições culturais. E o que foi legal, a divisão disso por faixa 
etária, então, por exemplo, o zoológico é pertinente para uma determinada faixa 
etária... nessa relação com a escola... a Pinacoteca é pertinente com outra faixa 
etária e assim vai, então essa estrutura eu achei incrível (M1C). 
 

 

Apesar de considerar esse programa muito bom na teoria, o coordenador indica que o 

mesmo precisa passar por algumas mudanças na forma como tem sido posto em prática, a fim 

de que possa atingir os seus objetivos. Vejamos o relato a seguir: 

 

Eu acho que, por conta do tamanho... e também de logísticas tal, não sei se é só isso 
também, eles não conseguiram ainda... fazer com que o professor abrace esse 
projeto. Mas o professor também diz que ele não recebe, não chega na mão dele o 
material. A gente não sabe muito bem como é que tá isso, onde é que tá isso? O que 
que nós já tentamos? Trabalhamos muito em cima disso. De novo, o problema 
acabou sendo... quando eles entraram no é currículo, a FDE, eu achei bárbaro e 
tal, a gente queria o contato com o professor, por quê? É exatamente isso que a 
gente falou agora a pouco. Pra construir junto, construir junto, pensar junto a visita 
e aí o grupo vir. Não pensar junto aquele momento da visita, mas assim a relação 
do acervo com o projeto, Cultura é Currículo, com a sala de aula, né? Mas o que 
que aconteceu? O professor não pode sair da sala de aula, porque eu também acho 
que é uma visão distorcida, né, essas faltas constantes, mas isso não tem a ver com 
sair para estudos do meio, que seria isso, mas enfim, então eles não deixaram a 
gente ter contato com os professores. Aí a coisa fica assim, o professor... E 
primeiro, eles disseram que eles garantiriam que isso seria feito, por quê? Porque 
só receberia o ônibus aquele professor que estivesse fazendo o projeto. E é o que 
não acontece, então a gente fala assim, a teoria é linda, é muito legal o Cultura é 
Currículo, mas eles ainda não chegaram. Eu espero que eles cheguem lá um dia 
(M1C). 

 

Ainda discorrendo sobre esse programa, o respectivo coordenador declara também que 

nesse há problemas tanto relacionados com a falta de tempo do professor para organizar a 

visita quanto com a ausência de contato do museu com os professores: 

 

Porque tem um outro problema que tá acontecendo, porque como é muito mais pela 
distribuição do ônibus, do que pelo professor que fez o projeto e aí pediu a visita, o 
que a gente tem visto é que, assim, às vezes o professor fica sabendo no dia 
anterior, que amanhã o grupo dele irá. Ou o que é pior, amanhã tem um ônibus pra 
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oitava série ir ao Museu da Língua Portuguesa. São 40 e são três classes de oitava 
série com 45 alunos, o que eles fazem? Eles escolhem os melhores. O que é terrível. 
Aquele que talvez seja bagunceiro e tudo mais, o que ele tá precisando é exatamente 
um outro olhar sobre, por exemplo, a língua portuguesa, que ele poderia ter aqui 
(M1C). 

 

 

De acordo com esse relato, percebe-se que existem falhas a serem corrigidas no 

programa. Esse mesmo coordenador ainda descreve a necessidade de se ter um controle com 

relação aos professores que realmente estão engajados em um projeto e com isso estão 

prontos para realizar a visita.  

 

Mas eu acho que tem de novo, também uma coisa que é a coisa da cobrança. Se 
realmente eles só dessem o ônibus e o agendamento para aquele professor que 
fizesse o projeto e para isso o projeto teria que chegar na mão dele, né, o material, 
daria certo, só que eles não conseguem ainda estruturar tudo isso, é uma rede muito 
grande (M1C). 
 

 

Verifica-se uma inviabilidade de uma programação do museu com relação à turma que 

irá visitá-lo, pois nem sempre existe contato entre essa instituição e os professores da turma, 

impossibilitando a preparação de uma mediação específica de acordo com as necessidades de 

cada grupo de alunos. Ademais, como descrito nos relatos do coordenador do Museu 1, o 

projeto não consegue abraçar todos os estudantes das turmas que irão visitar o museu, pois, 

devido ao número de vagas dos ônibus, a escola precisa escolher quais alunos irão participar 

da visita, deixando de fora alunos que poderiam estar participando dessa atividade. 

O “Programa Cultura é Currículo” tem se apresentado como uma excelente alternativa 

para a utilização dos espaços culturais da cidade de São Paulo, como espaços para o 

desenvolvimento de atividades complementares às desenvolvidas no âmbito escolar, mas é 

necessário que haja um maior controle sobre a forma como esse está sendo executado. 

Segundo Silva (2011), para atingir os resultados pretendidos é necessário mais do que apenas 

garantir o acesso ao museu. As deficiências do referido programa foram também apontadas 

nos relatos anteriores do Coordenador do Museu 1 (M1C) e deveriam ser alvo de uma 

pesquisa aprofundada por parte daqueles que são responsáveis pelo Programa, a fim de 

identificá-las e, consequentemente, corrigi-las.   

Ao ser questionado sobre as atividades do museu voltadas ao professor, o coordenador 

do Museu 2 ressaltou que atualmente essas atividades não existem, mas também destacou que 
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isso acontece, principalmente, por falta de interesse da escola e/ou dos professores que vêm 

visitar a instituição. 

 

Não existem. E também não tem muita solicitação disso, na verdade. Pelo 
contrário, nossa experiência é mais negativa do que positiva. Muitas vezes o 
professor vem pra cá sem nem saber o que ele vai fazer. Então um coordenador 
pedagógico, um assessor, alguém marca essa visita e ela fica agendada, mas a 
gente percebe nitidamente que a própria escola não criou ali um, uma explanação 
praqueles professores que vão tá aqui, do que é que a gente tem, tudo, o que que 
vai fazer (M2C). 
 

 

De acordo com esse discurso, fica claro que, na maioria das vezes, a instituição museal 

não tem como exercer um papel de parceria e de complementaridade das atividades 

desenvolvidas no espaço escolar, pois há uma falta de interação das turmas e dos professores 

que irão efetuar a visita com os profissionais do museu que são responsáveis por acompanhar 

essas turmas. 
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CAPÍTULO 9 – O ESPAÇO MUSEAL E OS VISITANTES  

 

 

Os dados aqui apresentados são fruto das observações realizadas durante as visitas dos 

grupos escolares. A seguir, procurar-se-á descrever o procedimento de acolhimento e 

desenvolvimento das visitas observadas, bem como o comportamento dos estudantes diante 

das mesmas. Antes disso, porém, será feita uma descrição dos sujeitos que participaram 

dessas.  

No Quadro 5, a seguir, é possível visualizar o perfil das turmas e dos professores que 

as acompanharam durante a visita ao museu. Nesse quadro, com o intuito de manter o sigilo, o 

museu foi identificado por números, os professores pela letra P, seguida de um número, e as 

turmas pelo ano de escolaridade. 

 

 

Quadro 5 – Perfil dos professores e das turmas 
 

Identificação 
do museu 

Identificação do 
professor 

Disciplina de atuação 
do professor 

Ano de escolaridade 
da turma 

M1 

P1 Língua portuguesa 8º ano 

P2 Língua portuguesa 6º e 8º anos 

P3 Matemática 8º e 9º anos 

P4 Matemática 9º ano 

P5 Ciências 9º ano 

P6 Geografia 6º ano 

M2 

P7 Língua portuguesa 9º ano 

P8 Língua portuguesa 6º ano 

P9 Geografia 7º e 8º anos 

P10 Ciências 7º ano 

P11 Artes 7º ano 

P12 
Funcionário da escola 

(não é professor) 
7º e 8º anos 

 

 

Das doze turmas que foram acompanhadas pelo pesquisador, todas eram formadas por 

alunos de escolas públicas do estado de São Paulo, que estavam cursando o segundo ciclo do 
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ensino fundamental. Das pessoas responsáveis por acompanhar esses grupos, onze eram 

professores e uma era apenas funcionário de uma das escolas. Com relação à área de ensino 

desses professores, somente quatro lecionavam disciplinas que tinham uma relação direta com 

o tema da exposição do museu que estavam visitando. 

O perfil das pessoas que acompanharam as turmas indica a inviabilidade do 

desenvolvimento de um trabalho que esteja relacionado diretamente ao que é discutido em 

sala de aula, pois, por não pertencerem à área de conhecimento específica da mostra, nem 

sempre os profissionais que acompanhavam os alunos tinham conhecimento sobre os assuntos 

discutidos no museu, não podendo, portanto, estabelecer relações entre a mostra e os assuntos 

discutidos no ambiente escolar. 

Com relação ao Museu 1, os procedimentos de recepção dos grupos são similares. Os 

grupos são recebidos no pátio de entrada da instituição por um profissional que é supervisor 

do setor educativo, que, após dar as boas vindas, apresenta a turma ao mediador que irá 

acompanhá-los durante a visita. Os mediadores reúnem o grupo para passar as informações 

iniciais, antes de entrar no museu, explicam as regras de funcionamento da instituição, os 

conteúdos que serão vistos e descrevem a história do local. Eles fazem perguntas aos 

estudantes, para conhecê-los e prepará-los para a visita. Alguns procuram saber quais 

estudantes já visitaram aquele, ou outros museus. Dois mediadores procuraram saber o que os 

estudantes esperavam encontrar naquela instituição. Um deles procurou instigar os alunos a 

pensarem sobre o que aquele espaço tinha para mostrar e deu dicas e recomendações para a 

visita. 

O Museu 1 utiliza bastante os recursos audiovisuais. Foram encontrados objetos de 

aprendizagem, totens multimídia, monitores que passam vídeos e projeções com datashow. 

Os experimentos, na sua grande maioria, possuem computadores com tela sensível ao toque, 

que permitem ao visitante obter a resposta à sua solicitação através de vídeos, sons ou textos. 

Quanto ao Museu 2, os procedimentos de recepção dos alunos foram os mesmos em 

todas as visitas. A turma, juntamente com os professores, foi orientada a ficar dentro do 

ônibus no estacionamento do museu à espera dos mediadores. Em um quiosque montado no 

próprio estacionamento, havia um grupo de “monitores de visitação”, que são profissionais 

responsáveis por organizar os roteiros e distribuir os mediadores que iriam acompanhar as 

turmas. Portanto, foi nesse momento que os mediadores ficaram conhecendo as turmas que 

iriam acompanhar e para onde seriam direcionados. 

Em duplas, os mediadores se dirigiram até o ônibus da turma para se apresentar e 

passar as informações iniciais sobre a visita. Juntamente com os professores, eles dividiram a 
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turma em dois grupos, e cada mediador ficou responsável por acompanhar um grupo. Os 

mediadores explicaram aos alunos que eles iriam passar por três seções do museu e, em cada 

uma delas, ficariam em média 40 minutos e seriam acompanhados por um mediador 

responsável por aquela seção. Foram passadas as orientações sobre o percurso da visita, além 

das regras de funcionamento do museu. Somente um dos mediadores fez uma explanação 

sobre os conteúdos que seriam vistos pela turma. 

O Museu 2 é dividido em seções, e cada uma delas possui um grupo de mediadores. 

Com a finalidade de identificar esses profissionais mais facilmente, eles utilizam coletes com 

a cor relativa à seção onde trabalham. Com relação aos recursos audiovisuais disponíveis na 

instituição, foram encontrados alguns objetos de aprendizagem, totens multimídia e monitores 

que passam vídeos e experimentos do tipo Push Button. 

Através da descrição do funcionamento do acolhimento e das visitas, foi possível 

compreender como esse local recebe as escolas para suas atividades pedagógicas. No item a 

seguir serão apresentadas as observações relativas ao comportamento dos estudantes durante 

as visitas ao museu. 

 

 

9.1 OS ESTUDANTES NA VISITA  

 

 

Durante as observações das visitas, foi possível perceber que os comportamentos mais 

comuns dos estudantes com relação à mostra foram: aproximação do objeto exposto e 

curiosidade. Esses comportamentos foram detectados tanto com relação aos animais vivos que 

se encontravam na sala “Vida”, da mostra do Museu 2, quanto nos experimentos que foram 

mostrados pelos mediadores nos dois museus. Isso denota que os alunos se sentem atraídos 

pelo novo, por aquilo que não é visto no dia a dia deles e, com isso, querem se aproximar 

desses objetos para poder vê-los melhor. Esses comportamentos podem vir a ser utilizados 

tanto pelos mediadores quanto pelos professores, explorando essa aproximação e curiosidade 

dos estudantes com relação ao “novo”, como forma de potencializar o aprendizado desses 

durante a visita. 

Outros comportamentos puderam ser observados, tais como: surpresa – em várias 

situações os estudantes demonstraram surpresa com o que viam na mostra, como, por 

exemplo, na sala “Matéria”, do Museu 2, na qual o mediador fez experiências com elementos 

químicos, e os estudantes, além de surpresos, demonstraram admiração pelos resultados 
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apresentados. No Museu 1, um aluno, ao sair do elevador e ter o primeiro contato com o 

museu, arregalou os olhos e declarou: “Que legal!”. Em contrapartida, outros sentimentos 

opostos foram identificados, a saber: desinteresse – esse também foi um comportamento 

observado em várias situações. Na sala “Alertas Educação”, do Museu 2, um aluno se afastou 

dos colegas que estavam utilizando os experimentos, sentou-se nas escadas e começou a usar 

o celular para jogar, permanecendo dessa forma durante todo o período em que a turma ficou 

nessa sala. Na sala “Vida”, da mesma instituição, o mediador pediu para a turma sentar ao seu 

redor e ficou por mais ou menos quinze minutos dando explicações sobre o corpo humano, 

enquanto isso, dois estudantes ficaram olhando para o resto da sala e conversando sem prestar 

atenção. No Museu 1, enquanto o mediador dava explicações sobre a mostra “Linha do 

Tempo”, quatro alunos ficaram conversando sem prestar atenção e um disse: “Que chato!”. 

Nesse mesmo museu, durante o momento em que o mediador deixou os alunos explorarem a 

sala “Palavras Cruzadas”, alguns alunos sentaram para conversar e tirar fotos uns dos outros, 

não utilizando, portanto, os experimentos disponíveis. 

Também foi possível perceber que os estudantes queriam tocar nos experimentos, 

aproximar-se, mas sem se preocuparem em saber o que eles significavam. Pode-se supor que, 

muitas vezes, essa ação é apenas curiosidade, e a falta de interesse pelos conteúdos da mostra 

seja decorrente da falta de preparação sobre o que se encontraria no museu e qual a finalidade 

dos objetos que lá se encontravam. Outros estudantes utilizaram os experimentos com o 

intuito, única e exclusivamente, de se divertirem. No experimento “fazer bolhas”, na sala 

“Engenho”, do Museu 2, alguns alunos começaram a fazer as bolhas, chamaram os colegas 

para ver e gargalhavam com as bolhas que conseguiam fazer, demonstrando que estavam se 

divertindo, mas em nenhum momento prestaram atenção nas explicações do mediador sobre 

esse experimento e nem leram as placas disponíveis. No experimento “A faísca fundamental”, 

do Museu 2, alguns alunos pediram ao mediador para tomar choque e, durante a explicação 

dada por esse sobre os motivos que levariam ao choque, a maioria da turma estava 

conversando, eufórica com a possibilidade de tomar o choque, e não prestou atenção nas 

explicações. 

Esses comportamentos, descritos anteriormente, demonstram que, sem uma 

preparação anterior dos estudantes que vão visitar o museu, essa visita pode se transformar em 

apenas um “passeio”, e essa instituição passa a ser utilizada como um mero “parque de 

diversões”. Com relação a essa preparação, Allard e Boucher (1991 apud MARTINS, 2006) 

destacam a necessidade de se realizar alguma atividade com a turma, em sala de aula, antes da 

visita:  
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uma atividade no museu deve ser preparada em classe se o desejo é que todos os 
alunos, não importa a idade, retirem todos os benefícios possíveis, que todos os 
professores se interessem e que todo o pessoal do museu fique satisfeito. Sobretudo, 
que todos os participantes interessados na atividade do museu se impliquem (p. 44).  
 
 

Essas atividades podem ser disponibilizadas pelo próprio museu, através do seu portal 

na internet, por exemplo, para que o professor tenha um auxílio na preparação que irá fazer 

em sala de aula no momento anterior à visita e, com isso, possa preparar o aluno para poder 

aproveitar ao máximo as experiências da ida à instituição. 

Outro fator observado, durante as visitas, foram as interações que ocorriam entre os 

estudantes e outras pessoas que participavam desses (mediadores, professores ou os próprios 

colegas). Com relação aos mediadores, foi possível perceber que essa interação ocorreu 

durante todo o percurso, seja fazendo perguntas ou respondendo aos questionamentos que lhes 

eram feitos. Quanto às interações com os professores, essas ocorreram apenas em algumas 

situações e em algumas visitas, quando o estudante tinha alguma dúvida a respeito de 

determinado assunto explicado pelo mediador e se aproximava do professor para fazer um 

questionamento. Em algumas situações, observou-se que os estudantes se aproximavam do 

professor para falar sobre assuntos diversos que não tinham relação com a visita. A maior 

parte das interações com o professor ocorria quando esse estava organizando a turma para a 

visita ou pedindo aos estudantes para fazerem silêncio, não correrem e prestarem atenção nas 

explicações dos mediadores. Nesses casos pode-se perceber que o professor atuou mais como 

um controlador de disciplina do que como um educador. Essa atitude dos professores faz com 

que essas atividades percam muito do seu potencial, por não permitir aprofundar o currículo 

escolar através de ações que possam estabelecer relações entre a mostra do museu e os 

assuntos discutidos na escola. 

As interações com os colegas foram variadas e algumas ocorreram em situações nas 

quais os estudantes estavam realizando um experimento, juntamente com algum colega. Os 

estudantes interagiam ajudando uns aos outros para atingir o objetivo do experimento, 

discutindo ações que deveriam ser executadas para esse fim, mas, na grande maioria das 

interações observadas, os estudantes estavam conversando e falando sobre assuntos diversos, 

afastando-se do grupo que estava junto ao mediador. 
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9.1.1 OS ESTUDANTES E AS TDIC 

 

 

Durante as visitas de grupos escolares, os estudantes são o foco principal das 

atividades do museu, pois todas as atenções dos mediadores, professores e coordenação estão 

voltadas para eles. Portanto, entender como os estudantes se relacionam com as TDIC, a partir 

de suas atitudes frente aos recursos tecnológicos, foi de fundamental importância para 

compreender a influência que as tecnologias exercem na aproximação com a mostra museal. 

No presente item, procurou-se observar as ações e comentários efetuados pelos 

estudantes durante as interações com as tecnologias disponíveis na mostra. Uma das ações 

mais recorrentes ocorria quando os estudantes encontravam um computador com tela sensível 

ao toque. Eles se aproximavam e começavam a tocar na tela para visualizar os resultados 

dessa ação. Em algumas situações, como nos casos observados nas salas “Terra” e 

“Astronomia”, no Museu 2, ao tocar na tela do computador, o estudante só tinha a 

possibilidade de iniciar vídeos explicativos a respeito do assunto ali tratado. Vários alunos 

que se aproximavam desses computadores começavam a tocar na tela, mas, ao perceber que 

suas ações não geravam o resultado esperado, pois é necessário terminar o vídeo para poder 

executar outra ação, os alunos se afastavam sem dar atenção ao vídeo, inclusive um dos 

alunos falou: “não funciona!”, indicando que ele esperava que a cada toque seu na tela gerasse 

uma nova ação. 

Essa atitude de colocar um experimento para funcionar e não ver o resultado também 

foi bastante observada nos experimentos do tipo Push Button, da sala “Engenho”, no Museu 

2, onde, repetidamente, os estudantes não liam as instruções e apertavam um botão para 

iniciar o experimento e, antes do seu final, já se dirigiam a outro experimento.  

Essa forma de interação existente nos experimentos do tipo Push Button surge, de 

acordo com Falcão et al. (2003), pela primeira vez, no Deutschs Museum, fundado em 1903, 

em Munique, na Alemanha, e se caracteriza, como já descrito por Machado (1990) 

anteriormente, por propiciar ao visitante escolher, entre possibilidades pré-estabelecidas, uma 

única resposta correta a partir do acionamento do experimento, com isso, o visitante não tem 

controle sobre as variáveis dele, ficando impossibilitado de interagir de forma mais efetiva 

com o experimento. A limitação na escolha, ou seja, de receber uma única resposta de acordo 

com sua ação (apertar um botão, por exemplo), pode gerar uma falta de interesse nos 

visitantes.  
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9.1.2 OS MUSEUS E A INTERATIVIDADE  

 

 

Ainda com relação aos computadores com tela sensível ao toque, também se percebeu, 

na sala “Palavras Cruzadas”, do Museu 1, que alguns alunos passavam pela sala tocando nas 

telas dos computadores sem prestar atenção nos resultados de suas ações, apenas buscando 

tocar no máximo de telas possível. Outra postura dos estudantes também foi observada nessa 

mesma sala, na qual alguns alunos buscavam explorar os softwares, procurando entender o 

significado e a origem das palavras que se apresentavam. Com relação ao tempo gasto nesses 

softwares, numa turma em que os estudantes testaram os sistemas em duplas ou trios, 

percebeu-se que eles ficaram uma média de 10 minutos discutindo com os colegas sobre as 

respostas que apareciam e revezando na utilização do computador. Em um desses 

computadores, três alunos ficaram ouvindo as palavras de origem inglesa e, após isso, 

repetiam em voz alta essas palavras. 

Esses comportamentos adversos mostram que apenas disponibilizar as TDIC em um 

museu não significa que os estudantes terão um contato mais aprofundado com a mostra, é 

necessária uma preparação para o uso dessas tecnologias e para a exposição que ali se 

encontra. Quando não ocorre essa preparação, observa-se que os estudantes não conseguem se 

debruçar longamente sobre um determinado evento, querendo testar o máximo de eventos 

diferentes possíveis.  

Durante as ações na utilização dessas tecnologias, vários foram os comentários 

efetuados pelos estudantes, tanto no sentido de alegria e satisfação por estarem utilizando 

aquelas tecnologias, quanto na insatisfação demonstrada por alguns. Ao utilizar o software 

“Canto dos pássaros”, na sala “Vida”, do Museu 2 (na qual é possível escolher um pássaro de 

uma região do Brasil e ouvir o seu canto, através de um fone de ouvido), um dos estudantes 

tirou o fone e falou para a colega: “Que negócio chato!”. Esse comentário pode tanto advir da 

falta de preparação dos estudantes para a utilização dessa tecnologia quanto pode ter relação 

com a forma como o software foi desenvolvido. Na primeira suposição, os estudantes estão 

utilizando o software somente por curiosidade, não tendo um conhecimento prévio sobre sua 

funcionalidade e, consequentemente, apenas querem descobrir o que o esse software traz de 

diferente para eles. Na segunda suposição, acredita-se que o software utilizado pode atrair ou 

não a atenção dos estudantes, mas, para que haja essa atração, é necessário, segundo 

Torrezzan (2006), que exista uma relação entre os aspectos pedagógicos e técnicos na sua 

construção. Um software planejado com características que o tornem atraente pode 
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possibilitar o alcance dos objetivos pedagógicos propostos pelos organizadores da mostra. No 

entanto, nem sempre esse objetivo é alcançado quando o desenvolvedor do software não 

consegue realizar um design pedagógico atraente para determinado público. Muitas vezes, 

cai-se no erro de considerar, fato já exposto anteriormente, que um artefato tecnológico em si 

mesmo carrega o poder de seduzir e não frustrar. É relevante considerar esse aspecto na 

criação de materiais tecnológicos, mais especificamente, quando se trata de softwares 

educativos, independentemente do espaço onde serão utilizados. 

A admiração foi um dos comportamentos que mais se conseguiu perceber nos 

comentários dos alunos ao utilizar as tecnologias. Esse fato ficou registrado através do 

comentário de um aluno que, ao utilizar um experimento que possui uma mesa de projeção, 

presente no “Beco das Palavras”, do museu 1, declarou: “Ah, professora, podia ter um desses 

na sala, né?”. Outro aluno, durante a utilização desse mesmo experimento, declarou: “Ai, que 

legal!”, ao conseguir completar uma palavra. Os alunos também mostraram admiração ao 

visualizar as imagens e os sons na “Praça da Língua”, arregalando os olhos, sorrindo, e um 

desses alunos exclamou: “Que da hora!”, enquanto os outros continuavam bastante atentos 

aos sons, às imagens e aos textos que apareciam projetados nas paredes da sala. 

Essas ações e comentários demonstram que as TDIC podem ser utilizadas como um 

estímulo à participação e como uma forma de aproximar os estudantes das mostras dos 

museus, pois essas tecnologias permitem que os visitantes deixem a posição de mero 

observador para poder ter uma relação de maior contato com a exposição (MARINS, 2010). 

Essa aproximação possibilita enriquecer as visitas e, com isso, atingir os objetivos propostos 

na relação do currículo escolar com as visitas a essas instituições. Apesar de todas as 

possibilidades advindas do uso das TDIC, quando as mesmas são utilizadas de forma aleatória 

e sem o devido planejamento, podem ser apenas um objeto de entretenimento, sem nenhum 

fim educativo. E, como já descrito anteriormente por Almeida & Fonseca Jr.(2000), é preciso 

ter um bom plano pedagógico para que a tecnologia possa atingir os objetivos que se espera 

dela, senão ela apenas irá potencializar o que já existe. Se não existir plano pedagógico com 

alta qualidade educacional para a mostra do museu, o uso das tecnologias apenas irá ampliar 

as deficiências desse plano, tornando o objetivo pedagógico da mostra muito mais difícil de 

ser concretizado. 
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9.2 OS PROFESSORES, OS MEDIADORES E A VISITA 

 

 

O mediador e o professor são peças-chave no processo de interação dos estudantes 

com a mostra. O primeiro conhece os objetos em exposição e interage diretamente com os 

estudantes, permitindo o acesso aos conhecimentos em exposição; o segundo é aquele que 

pode articular os temas apresentados no museu com os conteúdos ministrados em sala de aula. 

Portanto, o trabalho distinto desses dois profissionais pode fazer da visita ao museu um 

caminho para o alcance de objetivos pedagógicos. Neste tópico, buscar-se-á descrever, através 

das observações realizadas no museu, como esses profissionais se comportam com os 

estudantes durante as visitas escolares.  

Ao analisar o roteiro de observação, relativo ao comportamento dos professores 

durante as visitas, pôde-se perceber que os professores – P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11 – e 

o funcionário (P12) acompanhavam o grupo durante toda a visita sem tecer comentários e sem 

nela interferir, participando como controladores da disciplina da turma. Também foi possível 

perceber que, na sua grande maioria, esses profissionais estavam visitando o museu pela 

primeira vez, portanto se comportavam também como visitantes, testando os experimentos e, 

quando questionados pelos estudantes sobre algum assunto discutido, tiravam dúvidas com o 

mediador.  

Durante as visitas, alguns professores aproximavam-se do pesquisador e comentavam 

sobre a visita, os mediadores e outros assuntos relacionados ao museu. Em alguns desses 

diálogos foi possível perceber a falta de preparação dos alunos e de alguns professores que 

acompanhavam as turmas. Esse fato pode ser observado no relato a seguir:  

 

Eu sou da área de exatas e só vim nessa visita porque nunca tinha vindo antes e 
pedi ao professor de português para deixar eu vir no lugar dele (P4). 

 

 

No relato anterior, é possível observar um aspecto subjetivo importante que diz 

respeito ao interesse, à curiosidade do professor em conhecer o museu, mesmo que a temática 

predominante não tenha uma relação direta com o seu campo de atuação na escola. Essa 

abertura do professor é positiva e deve ser mais explorada tanto pela escola quanto pelo 

museu. Ou seja, as instituições devem procurar aliar a esse aspecto subjetivo – a vontade do 
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professor conhecer o museu – um currículo que contemple a possibilidade de um trabalho 

interdisciplinar. 

Já outro professor compara a saída dos alunos da escola para visitar o museu a um 

passeio:  

 

Lá eles têm poucos passeios, então têm que aproveitar quando sai assim (P5). 

 

 

O professor P3 descreve que a visita ao museu serve como um prêmio para os alunos 

mais comportados da escola:  

 

Para vir fazer a visita a gente escolhe os melhores alunos, os mais comportados. A 
gente não quer ter trabalho com alunos fazendo bagunça [...] se houver um 
problema durante a visita eles não vêm numa próxima (P3). 

 

 

Nos relatos anteriores, é possível perceber que a visita ao museu tem servido como 

uma forma de prêmio aos “melhores” alunos, através de um passeio fora da escola, não tendo 

uma relação com o trabalho que é desenvolvido em sala de aula. Com isso, essa atividade 

perde uma de suas mais importantes características, que é a possibilidade dela ser utilizada 

como um elemento de parceria e complementaridade às atividades desenvolvidas em sala de 

aula. O relato acima nos traz reflexões também sobre aspectos da educação tradicional que 

permanecem nos dias atuais – a relação entre prêmio e castigo no processo educativo – que é 

transferida para a relação museu/escola.  A punição aqui retira dos alunos considerados 

“menos comportados” a possibilidade de conhecer outro espaço educativo, no qual os 

professores teriam condições de vê-los interagir com outras linguagens, outros recursos, 

outros desafios.  

Com relação aos professores P1, P2 e P9, estes demonstraram já terem visitado a 

instituição e participaram mais ativamente da visita, além de terem buscado manter a 

disciplina da turma. Os professores P1 e P2, além de prestar atenção nas explicações do 

mediador, acompanharam os grupos de estudantes quando eles estavam testando os 

experimentos, ajudando-os e tirando dúvidas quando solicitados. Inclusive, após a visita, em 

uma conversa com o mediador que acompanhou a turma do professor P2, foi relatado que 

nessa turma era possível perceber que houve uma preparação da visita e que o professor 

demonstrava interesse em tudo o que estava ocorrendo na mostra. Já o professor P9 tirava as 
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dúvidas dos alunos, quando perguntado, principalmente quando eles estavam na sala que trata 

de assuntos relacionados à Geografia, que é a disciplina que ele (P9) leciona para a turma. 

Nas demais salas, o professor se restringiu apenas a acompanhar o grupo, ficando atento às 

explicações do mediador. 

Durante as visitas, pôde-se perceber que os únicos professores que tiveram uma 

participação mais ativa foram aqueles que já haviam visitado o espaço e lecionavam uma 

disciplina que tinha relação direta com o assunto tratado na mostra do museu.  

Os mediadores, em ambos os museus, acompanharam as turmas durante toda a visita, 

fazendo explanações sobre os objetos expostos e trazendo questionamentos aos estudantes 

com o intuito de fazê-los participar durante o processo de mediação. Grande parte dos 

mediadores do Museu 1 demonstrava entusiasmo ao discorrer sobre os objetos em exposição, 

indicando ter uma relação muito próxima com os objetos da mostra. Esse entusiasmo também 

foi encontrado em alguns mediadores do Museu 2. Em nenhuma das visitas foi possível 

observar o mediador buscando estabelecer um diálogo com o professor sobre o assunto da 

mostra, o que aponta falta de interação entre esses profissionais, impossibilitando ao mediador 

ter um discurso que esteja em consonância com o trabalho desenvolvido na escola.  

Durante as observações, notou-se que os mediadores procuravam estabelecer relações 

entre os conteúdos do acervo com o cotidiano, os assuntos da atualidade, as experiências 

pessoais, seja dos estudantes ou do próprio mediador, e os assuntos discutidos em sala de 

aula. Percebeu-se que alguns mediadores relacionavam os conteúdos da mostra com o 

cotidiano, a exemplo do mediador que, ao discorrer sobre a linguagem formal e informal e as 

situações em que cada uma pode ser utilizada, trouxe exemplos do dia a dia, como a diferença 

que existe entre a linguagem que é utilizada nas salas de bate papo na internet e a linguagem 

que deve ser utilizada para escrever uma carta destinada a algum órgão público, por exemplo. 

Alguns mediadores também trouxeram a relação do acervo com assuntos da atualidade, como 

foi o caso de uma sala do Museu 2, que tinha a gravidez como tema principal e que propiciou 

a discussão sobre doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência.  

Essa disponibilidade do museu em dialogar com os conhecimentos prévios e as 

experiências educacionais dos visitantes favorece o trabalho da escola porque possibilita tratar 

de temas, como já discutido anteriormente, que possam englobar atividades interdisciplinares. 

Isso permite que as ações da escola, com relação ao ambiente museal, não sejam restritas a 

determinadas disciplinas escolares ou conteúdos específicos, mas que se abra um leque de 

opções para esse trabalho, permitindo trazer o currículo escolar para as visitas aos ambientes 

museais. 
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Apesar da disponibilidade dos mediadores em procurar estabelecer relações entre o 

acervo e diversos assuntos da atualidade, em nenhum momento percebeu-se neles o 

estabelecimento de relações entre o acervo e os assuntos discutidos em sala de aula. Essa 

ausência reforça ainda mais alguns aspectos destacados anteriormente, como, por exemplo, a 

falta de entrosamento desse profissional com o professor, o desinteresse dos alunos pela 

mostra, a falta de compreensão do professor sobre a diferença entre um passeio e uma visita a 

um ambiente de Educação não formal – como é o caso do museu. Essa falta de interação entre 

a escola e essa instituição revela-se nos comportamentos dos visitantes e dos visitados 

(mediadores). Há, pelo visto, um longo caminho ainda a ser trilhado, seja pela escola, seja 

pelo museu, de modo a permitir que essas visitas possam fazer parte de um projeto 

pedagógico amplo da instituição escolar, possibilitando que professores e mediadores possam 

ter uma maior aproximação e um discurso afinado que permita aos estudantes construírem um 

conhecimento que possa relacionar a mostra do museu com os assuntos discutidos em sala de 

aula. 

É importante salientar que muitos problemas encontrados nas visitas escolares ao 

museu são originários de uma situação bastante complexa envolvendo três variáveis. A 

primeira é o professor, sua formação e suas condições de trabalho; a segunda a escola, seu 

currículo, seus projetos culturais e sua concepção de formação do aluno; a terceira refere-se 

ao museu, seus objetivos educacionais e suas condições de funcionamento. Atualmente, são 

esses diversos aspectos associados que constituem as condições nas quais se realiza a relação 

museu/escola. Portanto, não há intenção aqui de responsabilizar o professor por todas as 

dificuldades da parceria museu/escola, mas entender as condições nas quais o professor está 

sempre confrontando o novo, o improviso, o desconhecido, ou aquilo que, muitas vezes, sua 

formação não contemplou.  

Vale destacar que a carência de uma formação básica que agregue a cultura e a arte 

como elementos estruturantes da identidade humana; a falta de melhores condições de 

trabalho, devido ao excessivo número de alunos por turma; as dificuldades de liberação para 

participarem de cursos de formação; a carga horária excessiva em sala de aula, entre outros, 

são todos aspectos a considerar quando se discute a relação de parceria e/ou 

complementaridade entre o museu e a escola. Somado a esses aspectos, é necessário um olhar 

mais abrangente sobre a relação entre essas duas instituições. No tocante à escola, deve-se 

levar em conta que a educação não formal ainda não faz parte do currículo, mantendo com ele 

pouca ou quase nenhuma relação – o que não acontece com as políticas educativo-culturais de 

muitos países. Constata-se a partir de nossos estudos que é urgente ao currículo contemplar 
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efetivamente o estudo e a vivência da cultura artística e científica, considerando a 

interdisciplinaridade como um mecanismo eficiente ao diálogo entre o conhecimento escolar e 

as diversas formas sob as quais esse se apresenta fora dos seus muros. Já o museu tem 

também sua parcela de contribuição, pois há um longo caminho ainda a ser trilhado para 

efetivamente esse ambiente educativo distanciar-se cada vez mais de sua acepção original: um 

gabinete de curiosidades. É preciso intensificar-se a relação desse ambiente com a escola, 

preparando-se para atender às demandas curriculares na medida em que o museu transforma-

se em um espaço onde se possa colaborar também com os objetivos do projeto pedagógico 

escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Uma das inquietações que motivaram a construção da presente tese foi entender como 

o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) pode auxiliar a 

aprendizagem e a aproximação dos estudantes do ensino fundamental com as mostras 

disponíveis nos museus. Foi esse interesse que norteou a busca por pesquisas que fossem 

relevantes para explorar a temática em questão. Foram utilizados, principalmente, trabalhos 

de pesquisadores que discutissem a relação museu/escola e outros que tratassem do uso das 

tecnologias nos ambientes museais. Nesse sentido, o desafio maior foi confrontar a carência 

na literatura de pesquisas que discutem o uso de tecnologias digitais, e não somente a internet, 

nos museus. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram analisadas visitas escolares em dois 

museus da cidade de São Paulo. Ademais, foi feita uma pesquisa em Portugal coletando-se 

dados de visitas escolares em três museus. O período de “doutorado-sanduíche”, realizado em 

Portugal26, não teve caráter de diagnóstico, mas sim de conhecer, a partir de outro cenário, a 

realidade da relação dos grupos escolares com as instituições museais, a fim de ter um maior 

embasamento para a realização da pesquisa na cidade de São Paulo. 

Levando-se em conta os dados pesquisados, foi possível perceber que o governo de 

São Paulo tem desenvolvido ações que preconizam o acesso à cultura por parte de alunos e 

professores da rede pública do estado.  Entre essas ações, destaca-se o programa “Cultura é 

Currículo”, que, através do projeto “Lugares de Aprender: a Escola sai da Escola”, tem 

permitido que professores e alunos da rede pública estadual paulista possam ter acesso a 

museus, centros, institutos de arte e cultura e a parques. Apesar desses esforços do governo, é 

necessário que algumas ações e planejamentos de cunho pedagógico sejam executados, a fim 

de que projetos como esse possam ter o resultado esperado. Dentre essas ações, destaca-se a 

formação dos professores para a total compreensão do programa e de suas finalidades. 

Uma das possibilidades para essa adequada formação seria a criação de um curso a ser 

oferecido a todos os professores participantes do programa, que teriam acesso aos benefícios 

advindos desse projeto, desde que passassem, obrigatoriamente, por essa formação. Através 

desse curso seria possível formar, informar e seduzir o professor de forma a compreender o 

                                                 
26 Os dados da pesquisa em Portugal são apresentados com o intuito de ampliar as reflexões sobre a forma como 
as visitas escolares estão sendo efetuadas nas instituições museais, podendo enriquecer a percepção acerca da 
importância da utilização das TDIC nos museus. 
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que é um museu e como ele pode ser utilizado como um espaço de educação, como um 

parceiro das atividades desenvolvidas no contexto escolar. Ademais, é possível fazer com que 

os professores realmente tenham a percepção da relevância desses programas e, com o apoio 

necessário, possam fazer desses projetos um eficaz elemento didático de formação de valores 

e de vida interdisciplinar. 

Através de uma formação de professores que contemple a relação museu/escola, abre-

se também a possibilidade para que os mesmos possam estar aptos a orientar adequadamente 

os estudantes para as visitas e possam dar significado e sentido a essa atividade nos processos 

de ensino e aprendizagem. Essa preparação possibilita ao estudante e ao professor romperem 

com determinadas barreiras que existem em relação a essa instituição milenar. É preciso que 

educador e educando entendam o que é o museu e qual a sua função, para então poderem 

tomá-lo para si, criando uma relação de aproximação, fazendo com que aquela instituição não 

seja algo tão distante. O museu é um espaço aberto, cujas experiências nas visitas permitem 

aos estudantes explorá-lo, possibilitando que eles absorvam com maior facilidade os 

conhecimentos ali preservados. 

A relação do estudante com o museu deve começar desde a sua infância. Todos os 

sujeitos envolvidos nesse processo (escola, governo, museu e professores) não podem, de um 

dia para o outro, desejar que os estudantes se habituem a visitar a instituição museal e 

permaneçam quietos e atentos durante esse momento, situação essa que dificilmente ocorrerá 

se eles não forem culturalmente acostumados e preparados para esse tipo de atividade. Esse é 

um hábito que precisa ser incentivado, não somente pela escola, mas também pela família que 

deve, desde cedo, levar seus filhos a visitarem esse tipo de instituição. Nesse sentido, a escola 

também pode contribuir, mostrando aos pais dos estudantes, durante as reuniões escolares, a 

importância dessas visitas e incentivando-os a realizá-las em família. Diferentemente do que 

ocorre em grande parte da Europa27, onde as crianças começam já na infância a praticar esse 

tipo de atividade, no Brasil essa cultura de visitar museus não é uma prática enraizada. Sabe-

se que, o quanto antes a criança tem contato com a cultura, através de visitas a instituições 

como o museu, mais cedo ela consegue aprimorar o seu olhar com relação à arte, à cultura e, 

mais facilmente, ela poderá aproveitar tudo o que esse espaço pode trazer para o seu 

crescimento cultural e intelectual. 

                                                 
27 Diversos museus (Van Gogh Museum, em Amsterdã, na Holanda; Musée du Louvre e Palais de la Découverte 
em Paris, na França; National History Museum, em Londres, na Inglaterra; Museo Reina Sofía, em Madri, na 
Espanha, entre outros) dispõem de programação especial para a criança. Foi possível observar nesses museus 
crianças de todas as idades circulando ou com seus professores, em visitas escolares, ou com suas famílias. Os 
museus dispunham de espaços apropriados, programação específica e pessoal qualificado para atender ao 
público infantil. 
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Nesse sentido, também foram encontradas diversas experiências positivas nos museus 

de Portugal, que podem contribuir para a aproximação do estudante com a instituição museal, 

dentre as quais se pode destacar: “Ciência em família”, projeto que possui atividades voltadas 

para a exploração dos conteúdos museais no contexto do grupo familiar; “Boa noite no 

Chimico”, projeto através do qual o visitante pode participar de diversas atividades no período 

noturno, sendo permitido que o mesmo possa dormir nesse ambiente, o que possibilita criar 

uma relação de maior aproximação do visitante com o museu; entre outras.  

Outro aspecto que ficou evidente nessa pesquisa foi o papel que os mediadores 

ocupam durante a visita dos grupos escolares ao museu, na medida em que são eles os 

responsáveis por trazer o universo dessa instituição aos visitantes. Devido a essa importância, 

torna-se imprescindível que esse profissional possua uma formação que o habilite a trabalhar 

com todas as possibilidades que essa instituição oferece.  

Foi possível verificar que grande parte dos mediadores ingressa nas instituições 

museais sem experiência prática ou teórica anterior relativa à atividade a ser desenvolvida. 

Ademais, esses mediadores frequentemente não possuem uma formação acadêmica para a 

atividade de mediação, aprendendo a desenvolvê-la no dia a dia, ficando sob a 

responsabilidade do museu essa formação mais específica para a função a ser desempenhada. 

Uma situação de maior gravidade com relação a essa formação foi detectada em um dos 

museus pesquisados, onde os mediadores não tinham formação em nível superior, sendo, 

portanto, estudantes de graduação e trabalhando na função de mediação como estagiários. 

Com isso, percebe-se que a preparação para o desempenho dessa função fica mais 

prejudicada, pois, além de não ter concluído a formação em nível superior, quando o 

mediador adquire experiência na sua função, devido à prática diária, ele será substituído por 

um novo profissional, pois já terá terminado o seu período de estágio. Essa rotatividade nas 

equipes de mediadores demanda a necessidade de formações periódicas de novos 

profissionais, por parte dos museus, o que implica a falta de continuidade no trabalho que está 

sendo desenvolvido. 

De acordo com a importância dessa função, fica clara a necessidade de uma maior 

valorização dos mediadores, através de uma profissionalização da função e de uma 

estabilidade profissional que permita a continuidade no desempenho da função. Ademais, a 

sua formação não deve acontecer, apenas, a partir da prática diária e de ações das instituições 

museais, mas também de uma formação acadêmica anterior. Com relação a esse tema, Ribeiro 

e Frucchi (2007), apesar de não acreditarem que a academia, por si só, possa formar bons 

mediadores, dão destaque à necessidade de uma formação básica nas universidades, 
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destacando que “[...] um curso bem estruturado e com abordagem interdisciplinar 

instrumentaria esses profissionais, permitindo-lhes a construção de uma base de 

conhecimentos necessária ao exercício de sua prática” (p. 70). Essa formação poderia ter seu 

lugar garantido nos cursos de licenciatura, cujo perfil do egresso deveria contemplar uma 

atuação profissional no campo da educação não formal, pois cada vez mais se torna necessário 

profissionalizar estudantes para atuarem nessa modalidade de educação. 

Pela observação dos aspectos analisados, somos levados a acreditar que o uso das 

TDIC em um museu não tem sido um fator preponderante no trabalho que as escolas 

desenvolvem com relação às visitas museais, pois, em grande parte das visitas observadas, os 

professores que acompanhavam os grupos escolares não haviam feito uma visita prévia à 

instituição, não se utilizando, eles próprios enquanto mediadores das TDIC, das possibilidades 

que esses recursos oferecem para nortear as explorações iniciais do espaço e dos conteúdos. 

Portanto, as TDIC que eram encontradas na mostra eram uma surpresa para esses professores, 

fator esse que não permitia aos educadores explorar as potencialidades dessas tecnologias. Em 

muitos casos pôde-se perceber que não houve um trabalho prévio com relação à visita e que 

não haveria um trabalho de continuidade relacionado à mesma, portanto, o trabalho iniciava-

se no momento em que os estudantes chegavam ao museu, sendo finalizado logo após a saída 

da instituição, não havendo uma dissecação dos conteúdos existentes na mostra.  

Apesar dessa falta de conhecimento dos professores no que diz respeito às TDIC 

utilizadas nos museus, os estudantes mostraram uma grande empatia em relação à exposição 

que se utilizava de tecnologias. Percebeu-se que o uso das tecnologias nas mostras museais 

fazia com que os estudantes ficassem motivados a explorar as mostras e, consequentemente, 

causava uma maior aproximação com a exposição. Com isso, é possível, a depender da forma 

como essas tecnologias sejam utilizadas, aumentar o nível de aprendizado dos estudantes. 

Foi possível verificar que tanto os mediadores quanto os coordenadores do setor 

educativo dos museus pesquisados consideram que as TDIC podem auxiliar o trabalho nessas 

instituições, seja potencializando o aprendizado de um determinado assunto por parte dos 

estudantes ou permitindo uma maior aproximação desses com a mostra. Apesar dessa 

importância das TDIC, deve-se ressaltar que a tecnologia, por si só, não traz soluções para os 

problemas quer da escola quer do museu, e sua utilização somente trará os benefícios 

esperados se for feito um estudo prévio de preparação, implantação e utilização dessas 

tecnologias. 
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Ademais, a tecnologia não deve ser mais importante do que a mostra do museu, e o 

uso dessa não pode substituir o objeto exposto, mas sim contribuir para a sua melhor 

compreensão. 

Consideramos que o museu tem um grande potencial educativo e que o uso das TDIC 

nessas instituições é essencial para que as mesmas possam acompanhar as demandas dos dias 

atuais, pois os jovens de hoje, diferentemente dos de antigamente, anseiam por velocidade no 

acesso à informação, por interatividade, e eles querem participar da exposição do museu, 

interagindo com a mostra. Portanto, a presente pesquisa aponta que esses espaços não perdem 

sua identidade ao se tornarem mais atrativos aos jovens. Pelo contrário, mantendo-se atual, e 

aproveitando as vantagens que as TDIC podem proporcionar para o desenvolvimento do seu 

trabalho, o museu cumpre o seu papel social e educativo. Além disso, essas tecnologias 

também podem auxiliar a ampliar o leque de visitantes, levando o museu para fora dos muros, 

permitindo que pessoas sem condições de se deslocar até o seu espaço físico possam ter 

acesso ao mesmo, seja por visitas virtuais, através da internet, ou através de projetos que, 

utilizando-se de artefatos tecnológicos, levem os acervos dos museus a um público 

diferenciado que pode ser encontrado em hospitais e escolas, por exemplo.  

Não é o objetivo deste trabalho, com essas considerações, igualar o papel do museu ao 

da escola, fazendo com que o trabalho desenvolvido na instituição museal se adeque ao 

currículo escolar, o que levaria à escolarização dessa instituição. Mas acredita-se que é 

necessária uma aproximação entre esses dois ambientes e que a visita aos museus possa fazer 

parte de um projeto curricular, no sentido de ampliar o acesso à cultura e aos conhecimentos 

socialmente construídos.  

É preciso que os campos disciplinares, presentes no currículo escolar, quando tratarem 

dos conteúdos curriculares, possam fazer uma articulação entre o tempo e o universo inteiro 

da escola com o espaço externo e o que acontece fora dela. Para isso, é necessário que escolas 

e professores ajustem os projetos pedagógicos das instituições escolares de modo a permitir o 

desenvolvimento de atividades interdisciplinares. O projeto pedagógico deve articular as 

ações desenvolvidas no espaço museal com os conteúdos estudados na sala de aula, pois é o 

currículo que torna o museu um lugar de aprendizagem sistemática, orgânica, interdisciplinar, 

fazendo com que essa instituição tenha uma condição de complementaridade e parceria com a 

escola, possibilitando a colaboração no processo educacional. Nessa perspectiva, a visita ao 

museu deixa de ser um acontecimento isolado, pois, como descreve Xisto (2008), “É essencial 

que a ida a estes locais não surja de episódios isolados das restantes actividades curriculares, 
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mas seja cuidadosamente preparada por professores e alunos, e objecto posterior de actividade 

reflexiva” (p. 2). 

Enfim, não se deve deixar de lembrar que o museu, na atualidade, tem assumido um 

papel relevante no cenário educativo, permitindo que o mesmo possa participar, ativamente, 

do processo de ensino aprendizagem, redesenhando continuamente o papel da memória de 

uma cultura, assim como a identidade nacional e o valor das diferentes culturas. Com isso, a 

instituição museal abre-se para a população como um todo, diferentemente dos seus 

precursores, os gabinetes de curiosidades, nos quais os acervos eram pouco acessíveis à 

maioria da população, organizando-se a partir de uma visão elitista dos seus frequentadores. 

É importante assumir que ainda existem muitos desafios a serem vencidos para que o 

museu possa atuar de forma ativa como um espaço educacional, fora dos muros escolares. 

Nesse sentido, faz-se necessário ampliar os estudos sobre a relação museu/escola e, 

principalmente, sobre as contribuições que as TDIC podem apresentar para auxiliar na 

aprendizagem e na aproximação dos estudantes com as mostras presentes nos espaços 

museais.  

Considera-se que o presente estudo configura-se em uma aproximação com esse 

universo (museu/TDIC/escola), cujos desafios revelam-se amplos, na medida em que se 

descobre que ainda há muito a fazer para as instituições de educação não formal terem seu 

espaço no currículo escolar. Especificamente, é necessário que as tecnologias digitais da 

informação e comunicação ocupem, de fato, o papel de instrumentos mediadores dos 

processos educacionais.  Espera-se que novos estudos e práticas surjam na tentativa de 

ampliar os horizontes de pesquisas que reflitam sobre o envolvimento dos museus e das 

tecnologias como formadores de um espaço curricular humanizador.  
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ANEXO 1 - FICHA DE ATIVIDADES DO MUSEU DOM DIOGO DE SOUZA. 
BRAGA-PORTUGAL 
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APÊNDICE 1 – MUSEUS VISITADOS 

 

1. Catavento Cultural e Educacional; 

2. Museu da Língua Portuguesa; 

3. MIS (Museu da Imagem e do Som de São Paulo); 

4. Estação Ciência da USP; 

5. Museu Lasar Segall; 

6. MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo; 

7. MASP – Museu de Arte de São Paulo; 

8. MAC – Museu de Arte Contemporânea da USP; 

9. MAE – Museu de Arqueologia e Etnologia da USP; 

10. MZUSP – Museu de Zoologia da USP; 

11. Pinacoteca do Estado de São Paulo; 

12. Museu Biológico do Instituto Butantan; 

13. Museu de Microbiologia do Instituto Butantan; 

14. Museu Histórico do Instituto Butantan; 

15. Museu Paulista da USP; 

16. Museu do Futebol; 

17. Memorial da América Latina; 

18. Itaú Cultural. 
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APÊNDICE 2 – LISTA DOS MUSEUS VISITADOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

MUSEU CARACTERÍSTICAS 

Catavento Cultural e Educacional; Localiza-se no Palácio das Indústrias, centro de São 
Paulo – Parque Dom Pedro II –, e está funcionando 
desde 2009. O museu tem como uma de suas principais 
metas despertar o interesse pela ciência. Está dividido 
em três seções e explora temas variados, como química, 
física, biologia, entre outros. 

Utiliza-se de diversas TDIC em suas mostras, tais como: 
terminais multimídia, objetos digitais de aprendizagem, 
entre outros. 

Museu da Língua Portuguesa Situa-se no prédio da Estação da Luz, em São Paulo, foi 
inaugurado em março de 2006. O seu trabalho está 
pautado na difusão e valorização da língua portuguesa, 
buscando explorar as relações entre língua e cultura, 
identidade / diversidade, variações linguísticas. 

Em visitas guiadas, o museu atende a partir dos oito 
anos de idade (já alfabetizados), até universitários. 
Porém, os grupos que mais procuram são os 4º e 5º anos, 
8º e 9º e Ensino Médio. 

Utiliza, em suas mostras, grande quantidade de TDIC, 
das quais destacamos: terminais multimídia, objetos 
digitais de aprendizagem, projetores multimídia, mesa 
de projeção, vídeos, entre outros. 

MIS (Museu da Imagem e do 
Som de São Paulo) 

Está localizado na Avenida Europa, 158, Jardim Europa. 
Começou a funcionar no ano de 1970 e funciona de 
terça a domingo e feriados. 

Disponibiliza dois tipos de visitas: a espontânea e a de 
grupos agendados. As visitas com grupos agendados são 
acompanhadas por um educador do museu e os 
visitantes espontâneos também podem solicitar o 
acompanhamento de um educador. 

O museu iniciou sua história como um local para a 
preservação da memória audiovisual brasileira e hoje 
busca aliar tecnologia e cultura para a exposição de seu 
acervo composto de fotos, vídeos, gravações musicais, 
equipamentos de imagem e som, entre outros. 

Estação Ciência da USP É um centro de ciências que está localizado na Rua 
Guaicurus, 1394 – Lapa, e sua inauguração foi no ano de 
1987. 

Possui quatro horários diários de visitação, podendo 
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receber até 200 pessoas agendadas em cada horário. O 
museu fica aberto de terça a domingo. Atualmente 
encontra-se fechado devido a reformas e não tem 
previsão de reabertura. 

Para a exposição do acervo, utiliza-se de algumas TDIC, 
como: terminais multimídia, projetores multimídia, entre 
outros. 

Museu do Futebol Está instalado no avesso das arquibancadas do Estádio 
Municipal Paulo Machado de Carvalho (Estádio do 
Pacaembu), localizado em frente à Praça Charles Miller, 
em São Paulo, e foi inaugurado no ano de 2008.  

Seu acervo está pautado na história do futebol brasileiro 
e na sua importância na sociedade e na formação da 
cultura brasileira. Funciona de terça a domingo, 
disponibilizando cinco horários diários para visitas 
agendadas. A visita educativa tem duração aproximada 
de 1 hora e 30 minutos. 

Para a exposição do seu acervo, utiliza-se de variados 
recursos áudio visuais, como: vídeos, sons e projetores 
multimídia. 
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DAS VISITAS AO MUSEU 

 

Local:  __________________________________________ 

Data:  __________________________________________ 

Turma: __________________________________________ 

Professor: __________________________________________ 

Monitor: __________________________________________ 

Horário Inicial: ____________ Horário Final: ____________ 
 

INÍCIO DA VISITA 

Como é feita a recepção aos alunos? 

 

Que tipo de informações são fornecidas aos mesmos? 

Orientações sobre o percurso da visita (   ) 

Regras de funcionamento do museu (   ) 

Indicação de localização da loja do museu (   ) 

Conteúdos que serão vistos (   ) 

História do museu (   )  

Outras: 

Os alunos são divididos em grupos? 

(   ) Sim  (   )  não  

Todos os alunos são acompanhados pelo professor? 

(   ) Sim  (   )  não  

Existe um mediador no museu? 

(   ) Sim  (   )  não  

Todos os alunos são acompanhados pelo mediador? 

(   ) Sim  (   )  não  
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SOBRE O MUSEU 

Recursos audiovisuais disponíveis aos estudantes: 

Realidade virtual (  ) 

Objetos de aprendizagem (  ) 

Totens multimídia (  ) 

Apresentação 3D (  ) 

Realidade aumentada (  ) 

Experimentos do tipo Push-botton28 (  ) 

Mapas (  ) 

Outros: 

 

 

 

Descrição da organização pedagógica da mostra no museu (distribuição das 
informações, perguntas iniciais feitas aos alunos, pedido de avaliação dos 
visitantes etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
28 É um experimento que se caracteriza pela ação de obter uma única resposta, ao ser acionado um botão. 
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COMPORTAMENTOS DOS ESTUDANTES29 

Comportamento dos estudantes sobre a mostra: 

1. Aproximação do objeto exposto 

2. Desinteresse 

3. Crítica 

4. Surpresa 

5. Curiosidade 

6. Desprezo 

7. Espanto  

8. Outros 

Aluno (s) Comportamento 
(número) 

Descrição do comportamento e situação em 
que ocorreu. 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

                                                 
29 Estar atento aos comportamentos verbais e expressões/reações que possam indicar algum tipo de sentimento. 



165 

Descrição das interações realizadas com uma pessoa específica, identificando o 
motivo. 
Monitor 
 
 
 
 
 
 
 
Professor 
 
 
 
 
 
 
 
Colegas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição das relações estabelecidas entre a mostra e os assuntos da atualidade 
(mundial ou regional). 
 
 
 
 
 
 
Descrição das relações estabelecidas entre a mostra e os acontecimentos 
marcantes (experiências ou / vivências pessoais). 
 
 
 
 
 
 
Descrição das relações estabelecidas entre a mostra e o conteúdo estudado na 
escola. 
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SOBRE AS TDIC DISPONÍVEIS NO MUSEU 

Descrição da relação entre estudantes e a quantidade de dispositivos tecnológicos 
disponíveis (Descrição numérica). 

 

 

Descrição das ações dos alunos na interação com os softwares educacionais. 

 

 

Descrição das ações dos alunos na interação com outras TDIC. 

 

 

Comentários efetuados pelos alunos sobre as tecnologias disponíveis no museu: 

1. Espanto  

2. Desinteresse 

3. Crítica 

4. Relação com a atualidade 

5. Relação com outras obras / objetos 

6. Outros 

 

Aluno (s) Comentário 
(número) 

Descrição do comentário e situação em que 
ocorreu 
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COMPORTAMENTOS DO PROFESSOR 

Descrição das relações estabelecidas entre a mostra e o cotidiano. 
 
 
 
 
 
Descrição das relações estabelecidas entre a mostra e os assuntos da atualidade 
(mundial ou regional). 
 
 
 
 
Descrição das relações estabelecidas entre a mostra e os acontecimentos 
marcantes (experiências ou / vivências  pessoais). 
 
 
 
 
 
Descrição das relações estabelecidas entre a mostra e o conteúdo estudado, 
indicando: 
 
Disciplina Relações estabelecidas 
  

 
 

  
 
 

  
 
 

 

 
 
Descrição da participação do professor durante as explicações do mediador sobre 
os objetos expostos. 
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COMPORTAMENTOS DOS MEDIADORES 

Participação do mediador durante a visita. 
 
Acompanha o grupo fazendo explanações sobre os objetos expostos (   ) 
 
Faz perguntas aos alunos (   ) 
 
Faz associações das obras / objetos expostos, com o dia a dia dos alunos (   ) 
 
Faz associações das obras / objetos expostos com assuntos da atualidade (   ) 
 
Estabelece diálogo, relacionado à visita, com o professor (   ) 
 
Somente se manifesta quando solicitado (   ) 
 
Apresenta material complementar ao que está em exposição (   ) 
 
Demonstra entusiasmo por obras / objetos em exposição (   ) 
 
Outros (   ) 
 
 
 
Descrição das relações estabelecidas entre a mostra e o cotidiano. 
 
 
 
 
 
Descrição das relações estabelecidas entre a mostra e os assuntos da atualidade 
(mundial ou regional). 
 
 
 
 
 
Descrição das relações estabelecidas entre a mostra e os acontecimentos 
marcantes (experiências ou / vivências pessoais). 
 
 
 
 
 
Descrição das associações feitas pelo mediador, relacionando o acervo do museu 
com os assuntos discutidos na escola. 
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APÊNDICE 4 – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS MEDIADORES DOS 
MUSEUS 

 
ENTREVISTADO (A): 
INSTITUIÇÃO: 
DATA: 
HORA – INÍCIO:   TÉRMINO: 
 
Formação profissional 
 
(  ) Ensino médio/técnico.  Qual? 
(  ) Superior. Qual?    Ano de formação  
 
Formação em nível de pós-graduação. 
 
(  ) Não possui. 
(  ) Especialização. Qual curso?  
(  ) Mestrado. Qual curso?  
(  ) Doutorado. Qual curso?  
 

1. Há quanto tempo trabalha em museus? 

 

2. Há quanto tempo trabalha nesse museu? 

 

3. Qual o seu vínculo com esse museu? 

a. Efetivo;    b. Temporário; c. Voluntário;   d.  outro. 

 

4. Porque você escolheu ser mediador? 

 

5. Como você se preparou para desempenhar essa função? 

 

6. Você considera que a disponibilização das TIC (por exemplo) em um museu 

influencia na realização da visita? 

a. Se sim, indique dois exemplos: 

i. _________________   

ii. _________________ 
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7. Você considera que a disponibilização das TIC (por exemplo) em um museu 

influencia de algum modo a aprendizagem dos visitantes, em particular se forem 

jovens/alunos? 

a. Se sim, indique dois exemplos: 

i. _________________   

ii. _________________ 

 

8. Você já interagiu com alguma tecnologia disponível no museu para os visitantes?  

a. Qual? 

b. O que você fez com ela?       

c. Quais foram os resultados encontrados por você nessa interação? 

 

9. Você possui alguma crítica a fazer sobre o uso de tecnologias nas exposições em 

museu? 

 

10. O que poderia ser diferente, nessas tecnologias, para melhorar a eficácia das visitas? 

 

11. Qual a sua opinião sobre a “mostra” do museu estar disponível na Internet? 

 

12. Indique, pelo menos, dois requisitos para se ter um bom site de um museu. 

i. _________________   

ii. _________________ 

 

13. Existe interação com as escolas na preparação da visita e também no pós-visita? Se 

existe, indique como é feita essa interação. 
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APÊNDICE 5 – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O PROFISSIONAL 
RESPONSÁVEL PELO SETOR EDUCATIVO DO MUSEU 

 
ENTREVISTADO (A):  
FUNÇÃO: 
INSTITUIÇÃO: 
DATA: 
HORA – INÍCIO:   TÉRMINO: 
 
 
Formação profissional 
 
 (   ) Ensino Médio/Técnico.  Qual? 
 (   ) Superior. Qual?    Ano de formação:  
 
Formação em nível de pós-graduação 
 
(  ) Não possui. 
(  ) Especialização. Qual curso?  
(  ) Mestrado. Qual curso?  
(  ) Doutorado. Qual curso?  

 

1. Qual o seu vínculo com esse museu? 

a. Efetivo;    b. Temporário; c. Voluntário;   d.  outro. 

2. Há quanto tempo desempenha a função de coordenador de setor educativo de museus? 

 

3. Há quanto tempo desempenha a função de coordenador do setor educativo nesse 

museu? 

 

4. Como você se preparou para desempenhar essa função? 

 

5. Quais são as atividades do setor educativo do museu? 

a. Indique ao menos quatro delas: 

i. _________________  

ii. _________________  

iii. _________________  
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iv. _________________  

b. Indique qual atividade você considera mais eficaz e diga porque. 

 

6. No seu modo de ver, qual a finalidade das atividades educativas do museu? 

 

7. Quem é o público alvo das atividades educativas? 

 

8. Existem atividades voltadas especialmente à formação do professor? Quais são elas e 

porque elas existem? 

 

9. Qual o perfil das escolas atendidas (pública/particular; quais são os anos de 

escolaridade que atendem)? 

 

10. Quais profissionais atuam no setor educativo do museu? 

 

11. Como é feita a seleção dos mediadores?  

 

12. Como é feita a formação desses mediadores? 

 

13. Na estrutura da visita, existe um roteiro prévio? Se sim: 

a. Como ele é elaborado? 

b. Quem participa da elaboração desse roteiro? 

 

14. Quais são as TIC usadas nas exposições? 

a. Indique ao menos o objetivo de 2 delas: 

i. _________________  

ii. _________________  
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15. Que profissional (s) é responsável (s) pela elaboração e implementação da tecnologia 

disponível no museu? 

 

16. São utilizados Softwares educativos nas exposições? Se sim: 

a. Como é feita a escolha desses softwares? 

b. Indique ao menos dois dos objetivos desses softwares: 

i. _________________  

ii. _________________  

c. Que profissional (s) é responsável(s) pela elaboração e implementação desses 

softwares? Eles desenvolvem ou compram feito? 

 

17. Qual a sua opinião sobre a “mostra” do museu estar disponível na Internet? 

 

18. Indique, pelo menos, dois requisitos para se ter um bom site de um museu? 

i. _________________   

ii. _________________ 

 

19. Existe interação com as escolas na preparação da visita e também no pós-visita? Se 

existe, indique como é feita essa interação. 

 


